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ಬಿನ್ನಹ 
ಸಂಗೀತವೆಂಬುದು ಲಲಿತಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ 

ವಿದ್ಯೆ. ಇದು ಐಹಿಕ ಮತ್ತು ಆಮುಷ್ಮಿಕ ಆನಂದಕ್ಕೆ ಕಾರಣಭೂತವಾದುದು- 

ನಾಡೋಪಾಸನ ರೂಪವಾದ ತಪಸ್ಸಿದ್ಧಿ ಯಿಂದಲೂ, ದೈವಾನುಗ್ರಹದಿಂದಲೂ 

ಪ್ರಾಪ್ತವಾದ ಸಂಗೀತಸುಧಾಸ್ವಾದನ ಮುತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ 

ತಿಳಿಯಲು ಒಂದೇ ಗ್ರಂಧವು ದೊರಕುವುದು ದುರ್ಲಭ. ಇದು ನನ್ನ 

ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿತ್ತು .- ಮಾನು ಸುಮಾರು ೩೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು 

ಕೇಳುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನನ್ನ ಹಲವ ಸ್ನೇಹಿತರು ಆಗಾಗ್ಗೆ 

ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಪ್ರೇಮಿ ಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಅರ್ಧವಾಗುವ ಒಂದು ಕೋಶವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಾಡ ಮೂಡಿತು. 

ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕುರಿತು ಮೊದಲು ನನಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹೆವಿತ್ತವರು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ 

ವತಿಯೆ ಗುರುವಾದ ಸಂಗೀತ ಭೂಷಣ ಶ್ರೀ ಎಂ. ಎ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು. 

ತರುವಾಯ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆಸಿದ ಹಿರಿಯ ಮುತ್ರರಾದ 

ಪ್ರೊ. ವ. ರಾಮರತ್ತಂರವರು, ಮ್ಲೆಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ 

ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾ ಗಲೇ ಮದ್ರಾಸಿನ ಪ್ರೊ. ಪಿ. ಸಾಂಬಮೂರ್ತಿ 

ಯವರ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ದಕ್ಷಿಣಾದಿ ಸಂಗೀತ ಕೋಶದಂತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸಮಗ್ರವಾದ 
ಒಂದು ಸಂಗೀತಕೋಶವನ್ನು ರಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಗ್ರಹೆಪಡಿಸಿದರು. ಅಂತೆಯೇ 

ಸುಮಾರು 6-7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ಗ್ರಂಧರಚನೆಯಲ್ಲಿ 

ತೊಡಗಿದೆ. ಪ್ರಕಟಿತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಕಟಿತ ಗ್ರಂಥಗಳು, ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳು, 

ಚರಿತ್ರೆಗಳು, ಶಾಸನಗಳು ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 

ಮಾಡಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಪದ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಸುಲಭ 

ತಿಳಿಯುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಮೇಲ್ವಂಡ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ನನ್ನ ಅನಂತವಂದನೆಗಳು. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ, ಕರ್ಣಾಟಕದ ವಾಗ್ಗೆ €ಯಕಾರರ 

ಕೊಡುಗೆಯನ್ನೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕೊಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವರು 

ರಚಿಸಿರುವ ಕೋಶದಲ್ಲಿರುವ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದೇನೆ. 

ಸಂಗೀತದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದ ಗಳು, ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು, ಸಂಗೀತವಾದ್ಯಗಳು, 

ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಶಿಲ್ಪ, ಮೂಲಗ್ರಂಥಗಳು, ಇತಿಹಾಸ, ಭರತನಾಟ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು, 

ಕಥಕಳಿ, ಯೆಕ್ಷಗಾನ, ಇತರೆ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳು ಮುಂತಾದುವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದಿನ ಖ್ಯಾತ 

ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮತ್ತು ಜ್ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಪರಿಚಯವನ್ನು 
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ಕೊಡ ಲಾಗಿಡೆ. ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿರ 

ಬಹುದು. ಅದಕೆ, ಕಾರಣ ಅವರಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ದೊರೆಯದಿರುವುದು. "ಯತಾರನ್ನೂ 

ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ ಸಬಯೆಸುತ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟು 

ಸುಮಾರು ೭೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪದಗಳೂ ವಿಷಯಗಳೂ ಈ ಸಂಗೀತ ತೋಶದಲ್ಲಿವೆ" 

ನನ್ನ ಈ ಶ್ರಮಸಾಹಸದಲ್ಲಿ ನೆರವು ನೀಡಿದ ಮಹನೀಯರೂ, ಹಿರಿಯರೂ, 

ಮಿತ್ರರೂ ಅನೇಕರು. ನಾನು ಬರೆದುದನ್ನೆ ಲ್ಲಾ ಐಮರ್ಶಾತ್ಮ” ಸ್ರ ದೃಷ್ಟಿ We 

ಲಾಗಿ ಭಾಷಾದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಓದಿ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ತ್ತವರು ಮೈಸೂರಿನ ನಿವೃ 

ಜಿಲ್ಲಾ ವಿಷ್ಯಾ ಧಿಕಾರಿ 'ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ 'ಗಮಕಿಗಳಾದ- '3್ರೀ ಕೆ. ಟ ೬... 
ಅಯ್ಞಂಗಾರ್ಯರು. ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದಿ ಸಲಹೆ ವೀಡಿದವರು ನನ್ನ 

ಹಿರಿಯ ಮಿತ್ರ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾನ್ ವ್ರ ಎ. ಆರ್ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು. ಎಲ್ಲಕ್ಟೂ 

ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಓದಿ, ತಿದ್ದಿ, ಚರ್ಚಿಸಿ 

ಸೆಬಹೆಗಳಪ್ಲಿತ್ತಿ ನನ್ನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಮೆರುಗಪ್ಲಿತ್ತಿರುವವರು ವೈಣಿಕ ವಿದ್ವಾನ್ 

ನಿಂ ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿಯವರು. ಸಂಗೀತದ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ 

ಜಂನೀಹ ತೋರಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರ ಯೋಗ ಮತ್ತು ಅನುಭವದಿಂದ, “ಹರ್ಜೆಯ 

ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಲೇಖನ ವ್ಯವಸಾಯಕ್ಕೆ 
ಉತ್ತೇಜನ ಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ೦ಟು ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಿರುವ ನನ್ನ ಧರ್ಮಪತ್ನಿ 

ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ ಟ. ಎಸ್. ಲೀಲ ಮತ್ತು ಹಸ್ತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ನಕಲು 
ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನನ್ನ ಸುಪುತ್ರ ಚಿ! ಎ. ಎಸ್. ಮೋಕನರಾವರ್ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ 

ನಾಮ ಚಿರಯಣಿ. ಮೆಲಾಗಿ ಈ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ 

ವುಹಡುಪಕಾರ ಮಾಡಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿರುವ ಮೆ ಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ 

ಪ್ರಸಾರಾಂಗದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದ ಡಾ. ಪ ಪ್ರಭುಶಂಕರ ಮತ್ತು ಈಗಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ 

ಶೀ. ಈ. ಓಟ, ವೀರಪ್ಪ ನವರಿಗೂ ಡೂ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಶ್ರೀ. ಆರ್. ಎಲ್. 

ಅನಂತರಾಮಯ್ಯನವೆರಿಗೂ ನಾನು ಅ ತ್ಯಂತ ಆಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಕ 

ಈ ಗ್ರಂಥವು ಸಂಗೀತ ಕಲಾಭಿಮಾವಿಗಳಿಗೂ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೂ 
ಉಸಯುಕ್ತ ವೌಗುವಂತಾದರೆ ನನ್ನ ಶ್ರಮವು ಸಾರ್ಧಕವಾದೀತು. 

ವ. ಎಸ್. ಸಂಪತ್ಯ್ಯಾವರಾರಾಚಾಲರ್ತ 



ಅ ನರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಮತ್ತು ಓಂಕಾರದ ಮೊದಲ 
ನೆಯ ಅಕ್ಷರ. ಅನುದಾತ್ತ, ಉದಾತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವರಿತಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಭೇದ 

ಗಳುಳ್ಳ ಹೆ ಸ್ರಸ್ವಾಕ್ತರ. ವಿಷ್ಣು ಶ್ರಿ (ಕಂಠ, ಸುರೇಶ, ಮಹಾಬ್ರಾ ಹಿ ಸೇ ವಾಸುದೇವ, 

ಧನೇಶ, ತತವ, ಬ್ರಹಾ ಣೇ ಇಕ್ಟೀಶ, ವೆ ಶ್ವಾನರ, ವಾಯ್ಕು, “ಬಹ್ಮ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಹೆಲವು ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ಅಕಳೆಂಕ--೧೮ನೇ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ « ಸಂಗ್ರಹ ಚೂಡಾಮಣಿ ೫3 

ಎಂಬ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದ ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯನ ಬಿರುದು. ಈ 

ಗ್ರಂಧವು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಅಕಾರಸಾಧನ ಆ, ಈ, ಊ, ಏ, ಓೃ, ಅಂ ಮುಂತಾದ ಸ್ವರಗಳ 

ಸಾಧಕಮಾಡಿ ಶಾರೀರನನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಕಾರಸಾಧನವೆಂದು ಹೆಸರು 

ಇದರಿಂದ ಕಂಠ ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಸೊಬಗು, ಮೆರುಗು ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗಮಕಗಳನ್ನು ಖಚಿತವಾಗಿ, ಗತಿಬದ್ಧವಾಗಿ, ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಡಲು ಇದರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ. 

ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 

ಸೂರ ಸ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾವಿತ್ವ ದೊರಕುತ್ತದೆ. 

ಅಕಾರಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹಾಡಿ 
ಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸರಳೆವರಿಸೆಗಳನ್ನು ೪ ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ೧, ೨, ೩, ೪ ಕಾಲ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ನಂತರ ಅ, ಇ, ಉ, ಎ, ಓ, ಅಂ ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಹಾಡು 

ವಾಗ ಸ್ವರಸ್ಕಾ ನಗಳ ಮೇಲೂ ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಯ ಮೇಲೂ ಬಹೆಳ ಗಮನವಿಟ್ಟರಬೇಕು. 

ಜಂಟೀಸರಳೆಗಳನ್ನು ೩ ಕಾಲ ಸ್ವರವನ್ನು ಹಾಡಿ ನಂತರ ಅ, ಇ, ಉ, ಎ, ಒ, ಅಂ 

ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧನ ಮಾಡತಕ್ಕದ್ದು. ತರುವಾಯ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಇದೇ ರೀತಿ 

'ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೆ ಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಅಕಾರಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಮುಂದೆ ಬರೆದಿರುವ 

ನೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಸಾಧಕದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ಏರಡು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರವನ್ನು 

ಅಭ್ಯಾಸ ಚಾಪ ನಂತರ ಆಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕು. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದ ವೇಳೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಬಹಳ ಉತ್ತಮ. ಮ ಸಾಧೆನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರ 

ಹಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಘನತೆ, ಶ್ರುತಿಬದ್ಧತೆ, ತಾಳದ ಮೇಲೆ ಹತೋಟ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಕಂಡು ಬಕಾಕ್ರವೆ. ಬಾಲಪಾಠಗಳ ನಂತರ ಕೃ ತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವರವಿನ್ಯಾಸ, ಮಡ್ಯಮಶಾಲ, 

ರಾಗಾಲಾಪಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಸ ಮಾಡುವಾಗ ಆಯಾ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಥಾನ 

ಗಳನ್ನು ತಿಳಿದು ಸಾಧಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಎಲ್ಲಾ ಬಗೆಯ ನುಡಿಕಾರಗಳೂ ಸ್ಫುಟವನೆಗಿ 

ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಧಕ ಮಾಡುವಾಗ ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. 
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೧. ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರುತಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. 

೨ ಶಿಸ್ತಿನಿಂದ ಕುಳಿತು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು 

೩. ಹಾಡುವಾಗ ವಿಕಾರವಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಗಜೇಷ್ಟೆಯಿಲ್ಲದೆ, ಆಕಾರ, 

ಎಕಾರ, ಒಕಾರಗಳು ಮಿಶ್ರವಾಗದೆ ತುಂಬುನಾದ ಬರುವಂತೆ ಶ್ರುತಿಗೆ 

ಗಮನವಿಟ್ಟ ರಬೇಕು. 

೪, ಈ ಸಾಧಕಕ್ಕೆ" ಚತುರಶ್ರಗತಿಯ ೧ ಘಾತ (ಒಂದು ಏಟು) ಹಾಕಿ 

ಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿ ದ್ದ ರೆ ಸಾಕು. ಈ ಘಾತಕ್ಕೆ ವಿಳಂಬ, ಮಧ್ಯೆಮಕಾಲ, 

ತ್ರಿಕಾಲಗಳ್ಲಿ ಸ್ನ ಸ್ವರ ಅಥವಾ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾಗ ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ರೆ 

ಒಂದು ಸಮಾ ಗತಿ ನಮಗೆ ನಿಲ್ಲುತ ಕ. 

೧೯೪೦ಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಗುರುಕುಲವಾಸ ಕಠಿಣತರವಾಗಿತ್ತು. ರಾಗಗಳನ್ನು ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ 

ಹಾಡಲು ಈ ಸಾಧೆಕವು ಕಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಕಜೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ೪೫ ಕೀರ್ತನೆ 

ಹ ಮಾತ್ರ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಬಗೆಯ ಸಾಧೆಕದಿಂದ ಶಾರೀರಕ್ಕೆ ಘನತೆ, 

ಸಾ ನಗಳ! ಶುದ್ಧ ತೆ ಒದಗಿ ಕಜೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ೪೫ ಗಂಟಿಗಳ ಕಾಲ Mie ದೋಷ 

ಬತ "ಠಾಡಲು ಸ ಸಾಧ್ಯ. 

ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ (೧೨ನೆ ಶೆ.)--ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಿವ 
ಶರಣೆ. ಕರ್ಣಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಡುತಡಿ ಎನ್ನುವ ಊರಲ್ಲಿ ಸುಮತಿ, 

ನಿರ್ಮಲಕೆಂಬ ಶೈವಭಕ್ತ ದಂಪತಿಯರ ಮಗಳಾಗಿ ಜನಿಸಿದಳು. ರೂಪ ಗುಣ 

ಸೌಂದರ್ಯವತಿಯಾದ ಹುಡುಗಿ ಬೆಳೆದು ಯೌವನಸ್ಥ ಳಾದಳು. ಒಂದು ಸಲ 

ಆ ಊರಿನ ದೊರೆ ಕೌಶಿಕನು ಇವಳನ್ನು ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿ ಇವಳನ್ನು ವರಿಸುವ 

ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಸಂಧಾನ ನಡೆಸಿದನು. ದುಷ್ಟ ದೊರೆಗೆ ಹೆದರಿದ ತಂದೆ ತಾಯಿ 

ಅಕ್ರನನ್ನು ಕೊಡಲು ಒಪ್ಪಿದರು. ಮದುವೆಯಾದಮೇಲೆ ಶಿವಪೂಜೆಯನ್ನೂ, ಗುರು 

ಲೀಗಜಂಗಮ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ ಶಿವಶರಣರ ಕಥೆ ತತ್ತೋಪದೇಶವನ್ನು 

ಕೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಅಡ್ಡಿ ಬರಬಾರದೆಂದೂ ಹಾಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ ಮೂರು ತಪ್ಪು ಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಿದ್ದೆ € ಆದರೆ ದೊರೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿಹೋಗುವುದಾಗಿಯೂ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು 

ಹಾಕಿದಳು. ಕೌಶಿಕಮ ಒಪ್ಪಿದನು. ಅವನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅಕ್ಕನು ಅರಮನೆ 

ಸೇರಿದಳು ಅಕ್ಕನ ಶಿವಾಚಾರಗಳು ಕೌಶಿಕನಿಗೆ ಸರಿಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ಅಂತೆಯೇ ಮೂರು ಸಾರಿ 

ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ಅರಮನೆಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಕಲ್ಯಾಣ ನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 

ಅಲ್ಲಿ ಬಸವ, ಚನ್ನಬಸವ, ಅಲ್ಲಮ, ಸಿದ್ಧ ರಾಮಾದಿ ಶಿವಶರಣರ ಸಂಗಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ 
ಕೆಲಕಾಲವಿದ್ದು ಶ್ರೀತೈಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಾದ ಚೆನ್ನಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ 

ನಿರತಳಾಗಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಳಾದಳು. ಅಕ್ಕನ ವಚನಗಳು ಬಹಳ ರಸ 

ವತ್ತಾಗಿವೆ, ಕಾವ್ಯಮಯವಾಗಿವೆ. ಸೌ ಕುಮಾರ್ಯ, ಮಾಧುರ್ಯ, ಅರ್ಥಭಾವ, 

ಪದಬಂಧೆ ಪ್ರೌೌಢಿಮೆಯನ್ನೊಳಗೊಂಡು ಶ್ರೋತ್ಸಗಳ ಹೃದಯವನ್ನು ನಾದಮಯ 
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ವಾಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಭಾವಗೇತೆಗಳಾಗಿದ್ದು ಹಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವ 

ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. 

ಅಕ್ಕಿಲ್ ಸ್ವಾವಿಂ- ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನ 
ದಲ್ಲಿ ಬದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು. ಇವರು ಹಲವು ಸಂಸ್ತ್ರ ತದ ಶೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ... « ತಾವಕಕರಕಮಲೇ' ಎಂಬ ಇವರ ಕಣ್ಯಾ ರಾಗದ *ಕೇರ್ತನೆಯು 

ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ. 

ಅರ್ಳ್ಸನರ್ಧನಿ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಸ 

ಅ: ಸವಿದಪಮಗಸ 
ಅಕ್ಸ್ರ್ (೧೫೫೬-೬೦೫) ಮೊಗಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹುಮಾಯೂನನ 

ನೆಂತರ ಅವನ ಮಗನಾದ ಮಹಮ್ಮದ್ ಜಲಾಲುದ್ದೀನ್ ಆಸ್ಟರ್ 
ಮೊಗಲ್ ಸಿಂಹಾಸನವನ್ನೇರಿದನು. ಇವನ ಕಾಲವು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೀ 

ಸಂಗೀತದ ಸುವರ್ಣಕಾಲವಾಗಿತ್ತು . ಇವನು ಸ್ವತಃ ಮಹಾ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮಿ 

ಯಾಗಿದ್ದೆನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪೆರ್ನಿಯೆನ್ ಇತಿಹಾಸಕಾರನಾದ ಅಬುಲ್ ಘಜಲ್ ಬರೆದ 
ಐನಿ ಅಕ್ಬರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕ ಕರನ ಸಂಗೀತ ವ್ರೇಮ ಮತ್ತು ಅವನ ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿದ್ದ ಬ ಬತತ ಹಾಗೂ ಆ ಬಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯ ಗಳ 

ಬಗ್ಗೆ “ಮಾಹಿತಿ ದೊರಕಾತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕ ಶ್ಬರನಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಸ ಸಂಗೀತ ಜಾ ಸ್ಲಾನವಿತ್ತು ಸತ 

ಮತ್ತು ವಾದನದಲ್ಲೂ ವ ಪ್ರವೀಣನಾನಿದ್ದ ನು. ನಾ ರ ಎಂಬವಾ ಸ ವನ್ನು ನುಡಿಸುವು 

ದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ ಪಡೆನಿದ್ದ ಮ. ಅವನ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ೩೬ ನ ಸಂಗೀತ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದ ರು. ಹಿಂದು, ಇರಾನಿ, ತುರಾಣಿ ಹಾಗೂ ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಮುಂತಾದ 

ಅನೇಕ ಸ್ತ್ರೀ "ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ೭ ವರ್ಗಗಳನ್ನು 
ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿದ್ದು ವಾರದ ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂದು ಚಕ್ರವರ್ತಿಗೆಸ ಸಂಗೀತಾನಂದ 

ವನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತಿ ತ್ತು. ಅವನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಮೆಚ್ಚು 

ತ್ತಿದ್ದನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 

ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ದಾಲ ಸರಲ್ಲಿ ನ್ರಾಲಿಯರ್ನ ಮಹ ತಾನ್ಸೇವ್, ಬೀನ್ 

ವಾದಕನಾದ ಜಾರ ಖ್ ಬಾನ್ಸುರಿ ವಾದಕನಾದ ಉಸ್ತ್ಮಾಸ್ತ್, ಸ್ವರ 

ಮಂಡಲ ವಾದಕನಾದ ಬೀರ್ಮಂಡಲ್ ರ್ಯಾ ಮುಂತಾದವರಿದ್ದ ರು. ಆಕ ಕರನ ನಗಾರ 

ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತಿ ತ್ತಿದ್ದ ವಾದ್ಯಗಳ ಉಲ್ಲೆ ೇಖವು ಐನಿ ಅಕ್ಬ ರಯಲ್ಲಿ ಒಕ್ಕು 

ತ್ತದೆ. ಕುವರ್ಗ ಅಧವಾ ದಮಾವಮರ್, ನಕ್ಕ್ಯಾರ, ಕರ್ನಾ, ಸ ಮಂಚಿಕಾ 

ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯುಗಳಿದ್ದು ವೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 
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ಅಗಸ್ತ್ಯ ಭರತಂ (ಅಗತ್ತಿಯ ಬರತಂ)--ಅಗಸ್ತ್ಯ ಮಹರ್ಷಿಯು ರಚಿ 

ಸಿರುವುನೆಂದು ನ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ 

ಗ್ರಂಥ. 

ಅಗ್ಗಳದೇವ (ಸು. ಧರ) ನಂದರ ಎಂಬ ಊರಿನ ಜೈನಕವಿ. 

ಸುಲಲಿತ ಕವಿತಾ ನರ್ತಕೀ ನೃತ್ಯರಂಗ, ಕವಿಕುಲಕಲಭವ್ರಾತ ಯೂಧಥಾದಿನಾಥ 

ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿರುದಾಂಕಿತತು. ರಾಜಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಯಾನಿದ ನನು. ಎಂಟನೆಯ 

ತೀರ್ಥಂಕರ ಚಂದ್ರಪ್ರಭನ ಚರಿತ್ರೆ ಯಾದ ಚಂದ್ರಪ್ರಭ ಪುರಾಣ ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ 

ವನು ಬಕೆದಿದ್ದಾ ಫೆ. ನಮವ ಆಶ್ವಾಸಗಳಿರುವ 7 ಗ್ರಂಥ. ಈ ಗ್ರಂಥದ ೭, ೧೧, 

೧೨ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಜಿತಸೇನ ಚಕ್ರಧರ ವಸಂತೋತ್ಸವ, ಗರ್ಭಾವತರಣ 

ಕಲ್ಯಾಣ ವರ್ಣನ, ಜಾತಕರ್ಮೋತ್ಸವ, ಜಗನ್ನಾಥ ಜಿನಾಭಿಷವಣ ಕಲ್ಯಾಣ 

ವರ್ಣನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯಿಗಳ ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಣನೆಗಳಿವೆ. ಆಗಿನ 

ಕಾಲದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಹಾಯಕ 

ವಾಗಿವೆ 

ಅಗ್ನೆಂಹೆನ್ನೆರಡು ಪಟಹೆವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಾದ್ಯ ವಿಶೇಷ. 

ಅಗ್ನಿ೭೨ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಚಕ್ರದ ಹೆಸರು. 

ಇದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ಪನಿತ್ರಾಗ್ನಿಗಳು (ಅಗ್ನಿತ್ರಯ) 
ಯಾವುವೆಂದರೆ- -ದಕ್ಷಿಣ, ಆಹವನೀಯ ಮತ್ತು ಗಾರ್ಹಪತ್ಯ. 

ಈ ಚಕ್ರವು ೧೩ ರಿಂದ ೧೮ರ ವರೆಗಿನ ಆರು ರಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ : 

ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ 

ಅಗ್ನಿ -- ಭೂ -- ೩ನೆಯ ಚಕ್ರದ ೪ನೆಯ ಮೇಳ ಎ. ೧೬ 

ಅಗ್ನಿ -- ಗೋ ,, ೨೨ ೩ನೆಯ ಮೇಳ ವ ೧೫ 

ಅಗ್ನಿ - ಮಾ ,, ೨ ೫ನೆಯ ಮೇಳ - ೧೭ 

ಅಗ್ನಿ ಪಾ ,, ೨೨ ೧ನೆಯ ಮೇಳ ವ ೧೩ 

ಅಗ್ನಿ ಷಾ ,, ೨ ೬ನೆಯ ಮೇಳ ೧೮ 
ಅಗ್ನಿ ಶ್ರೀ ,, ೨» ೨ನೆಯ ಮೇಳ ಎ. ೧೪ 

ಅಗ್ನಿ--ಭರತ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಲಗೈ ಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪತಾಕ, ಎಡಗೈ ಯಲ್ಲಿ 

ಲಾಂಗೂಲಹೆಸ್ತವಿದ್ದರೆ. ಅದು ಅಗ್ನಿ ದೇವತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೊಂದು 
ಹಸ್ತ ಭೇದ. 

ಅಗ್ಲಿ ಕೋಪ ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠ ಭೈರವಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

(೧) ಆ: ಸಗಮಪನಿಸ 

ಅಃ ಸವಿಪಮಗರಿಸ 
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(೨) ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿಪಮಗಸ 

ಅಗ್ನಿದಾರ-ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು 
'ಜನ್ಯರಾಗ. R 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮವನಿದೆನಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಮೆರಿಸ 
ಅಗ್ರ ತಲ--ಭರತ ನಾಟ್ಯದ ಆರು ಬಗೆಯ ಪಾದಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧೆ. 

ಹಿಮ್ಮಡಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಅಂಚಿತವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅಂಗುಹ್ಮ ದಿಂದ 

ನಿಲ್ಲುವ ಪಾದ. 

ಅಚ ಲವೀಣಾ..-ಇದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವೀಣೆಯ ಹೆಸರು. ಶಾಜ್ಞು ೯ದೇವನು 

೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಬಳಸುವ ವೀಣೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 

ತಂತಿಗಳ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ರುವವೀಣೆ ಎಂದೂ 

ಹೆಸರು. ಚಲವೀಣೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. 

ಅಚೆಲನಾಟ : ೩೬೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಜಚಲನಾಟ ರಾಗದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಅಚಲಸ್ಪರಗಳಂ--ಷಡ್ಡ ಮತ್ತು ಪಂಚಮ ಸ್ವರಗಳು ವ್ಯತ್ಕಾಸ 

ಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಇವ ಅವಿಕೃತ ಸ್ವರಗಳಾಗಿವೆ. 
ಅಚಲಾನಂದದಾಸರು--ಇವರು ಸುಮಾರು ೯ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 

ವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೈೈಗಣಪುರದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ನರಸಿಂಹೆ ದೇವರ 

ಪಾಸಕರಾಗಿದ್ದ ರು. ಇವರ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು ನೃ ಸಿಂಹದಾಸ, ಮಹಾಮಹಿಮರೊೂ, 

Ri ರೂ ಆಗಿದ್ದ ರು. ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ರೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ 

ಸಂಚರಿಸಿ ಭಾಗನೆತ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸಚ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು ಒಂದು ಔನ 

ಮಧ್ಯಾ; ಹ್ಜೆ ಚಂದ ದ್ರಭಾಗಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಅರೆ ಪ್ರ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ 

ಏಠಲನೆ ದರ್ಶನವಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ ಅಚಲಾನಂದ ವಿಠಲ ಇ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳ 

ರಚನೆ ಮಾಡಿ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತ ಬಂದರು ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಹಾವು 

ಹಚಿ ಮೃತನಾಗಿದ್ದ ರಾಜಪುತ್ರನನ್ನು ಪ್ರಜೆಗಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಗರುಡ ಮಂತ್ರದ 

ಪುರಶ್ಚ ರಣೆ ಮಾಡಿ ಬದುಕಿಸಿದರು. ರಾಜಕಿಂದ ಹನ್ನೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಲಿಗ್ರಾ ಮ 

ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ, ಭಾರತದ ಆರು ಸ್ಥ ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಾಖಾ ಪೀಠಗಳನ್ನು 

ಸ್ಕಾ ಪಿಸಿದರು. ಕರ್ಣಾಟಕದ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಿವಂಶದ "ದೊರೆಗಳು ಇವರೆ ಶಿಷ ರಾಗಿ 

ಇವರಿಗೆ ಹೆನ್ನೆ ರಡು ಗ್ರಾ ಮಗಳ ಜಹೆಗೀರನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಢೆರ್ಮಪ್ರ ಚಾರ ಕಾರ್ಯವನ್ನು 
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ಮಾಡಲು ಸಹಾಯೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ದು ವಿಠಲ, 

ಗೋಪೀನಾಥ, ಹೆರಿದಾಸ, ತಿಮ್ಮಣ್ಣ ದಾಸ ಮತ್ತು ಪಾಂಡುರಂಗದಾಸರೆಂಬುವರು 

ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಹರಿದಾಸರಾದರು. ಹಾಗಜ 'ಪಾಳೇಗಾರನಾಗಿದ್ದ ಅಣ್ಣಯ್ಯ 

ನಾಯಕನು ಪಾಂಡುರಂಗದಾಸರ ಪೂಜೆಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಠ್ಮಲ ದೇವಾಲಯವನ್ನು 

ಕಟ್ಟಿಸಿದನು. ಅದೇ ಈಗಿನ ದಾಸರಗುಡಿ ಅಚಲಾನಂದದಾಸಕರಾರ್ಚಿತ 

ಪೃತಿಮೆಗಳೂ, ಆರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಾಲಿಗ್ರಾ ಮಗಳೂ ಇಂದಿಗೂ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಿವೆ. 

ದಾಸರ ವಂಶದವರು ತುಮ ಹೊರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚು? ಇದ್ದಾ ಜೆ, 

ಅಚೇತನ -ಹರಿಪಾಲದೇವನು "ಸಂಗೀತ ಸುಧಾಕರ'ಷೊಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಚೇತನ, ಅಚೇತನ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಗಳಾಗಿ 

ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾ ಫೆ. ಮಾನವ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ 

ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ವರವು ಚೇತನ. ವೀಣೆ ಮುಂತಾದ ಅಜೇತನವಸ್ತು ಆಧವಾ 

ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಸ್ವರವು ಅಚೇತನ. ಇವೆರಡರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 

ಸ್ವರವು ಮಿಶ್ರ. ಕೊಳಲು pes ನಾಗಸ್ವರದಿಂದ ಉತ್ಪತಿ, ಮಾಡುವ ಸ್ವರವು 

ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ, ಸೇರಿದೆ. ಚೇತನನಾದ ಬಾಡದ ಉದಲ್ಬಟ್ಟ ಗಾಳಿಯಿಂದ 

ಜಡವಸ್ತು ಸ್ ವಾದ್ಯದ ಮೂಲಕ ಇಂತಹೆ ಸ್ವರವು ಉತ್ತ ತ್ತಿ ಯಾನುತ್ತ, ದೆ. 

ಅಚ್ಯುತದಾಸರು--ಇವರು ೧೯ನೇ "ಠತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಕೃತಿ ರಚನ 

ಕಾರರು. ಸ್ವನಾಮ ಮುದ್ರೆ ಯಿರುವ, ವೇದಾಂತ ಮತ್ತು 'ತಾತ್ರಿಕ ವಿಷಯವುಳ್ಳ 

ಹಲವು ಕ ೈತಿಗಳನ್ನು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಅಚ್ಯುತಮಧ್ಯಮು. - ಚ್ಯುತಮಧ್ಯಮ ಗಾಂಧಾರ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ 

ವಾದ “ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮಸ್ವರ. 

ಅಜ್ಯುತಪ್ಪ ನಾಯಕ :- (೧೫೭೭-೧೬೧೪) ತಂಜಾವೂರಿನ ದೊರೆ 

ಸೇವಪ್ಪ ನಾಯಕನ (೧೫೩೦-೭೨) ಮಗ. ನಾಯಕ ವಂಶದ ದೊರೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆ 

ಯವನು. ಸಂಗೀತ ಕಲೆನೆ ಅಪಾರ ಪೋಷಣೆ ನೀಡಿದನು. ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ 

ಎಂಬ ಗ್ರಂಧ ಕರ್ತ ಎವಾದ ಗೋವಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತರು ಇವನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಯಾಗಿದ್ದರು. 

ಅಚ್ಚೂತರಾಜೇಂದ್ರ ಮೇಳವೀಣಾ--ರಾಮಾಮಾತ್ಯನು « ಸ್ವರ 

ಮೇಳ ಕಲಾನಿಧಿ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವ ಒಂದು ವಿಧವಾದ 

ರುದ್ರವೀಣೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿಗಳನ್ನು ಮಂದ್ರ ಪಂಚಮ, 

ಮಂದ್ರಷಡ್ಚ, ಅನುಮಂದ್ರ ಪಂಚಮ ಮತ್ತು ಅನುಮಂದ್ರಷಡ್ಡ ಕ್ರೈ ಶ್ರುತಿ 

ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಮೆಟ್ಟಿ ಲುಗಳು ಸ್ಕಿ ರವಾಗಿರಬಹುದು ಸಾ ಮ 

ಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವಿಕರಾಗಮೇಳವೇಣಾ ಮತ್ತು ಸರ್ವರಾಗಮೇಳವೀಣಾ 

ಎ ಬ ಎರಡು ವಿಧವಾದ ವೀಣೆಗಳಾಗಬಹುಡು. ಪಕ್ಕದ ಮೂರು ತಂತಿಗಳಮ ಕೆ 
ಮಧ್ಯೆಷಡ್ಡ, ಮಂದ್ರ ಸಂಚಮ ಮತ್ತು ಮಂದ್ರಷಡ್ಕ ಕ್ರ ಶ್ರುತಿ ವತಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 
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ಆಚ್ಚುತಷಡ್ಜ--ಷಡ್ಜಕ್ಕ್ರಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಮೆಯಿರುವ ಮತ್ತು ಚ್ಯೂತ ತೆಷಡ್ಡ 

ನಿಷಾದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧ ವಾದ ಷಡ್ಜಸ್ವರ. 

ಅಜವಿ-ವೆಂಕಟಿಮಖಿಯ € ಚತುರ್ದಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ 

ಅನುಬಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಭಾಷಾಂಗರಾಗ, ಇದು ವೇಗವಾಹಿನಿ 

ಮೇಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಅಜಪಾನಟಿನ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುವಾರೂರಿನ ದೇವರಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಸ್ವಾಮಿಯ ಒಂದು ನಾಟ್ಯ ವಿಶೇಷ 

ಅಜಟತಾಳ- (೧) ಸೂಳಾದಿ ಸಪ್ತತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ತಾಳದ ಹೆಸರುಲಘು. 
ಲಘು, ದ್ರು ತ್ಕ ದ್ರು ತ ಈ ತಾಳದ ಅಂಗಗಳು. 

(5 ೧೦೮ *ಾಳಗಳಲನ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯೆ ತಾಳ. ಲಘು, ಎರಡು, ಮ್ರತಗಳು. 

ಲಘ್ಛು ಇದರ ಆಂಗಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಆವರ್ತವು ೩ ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಥಕಳಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಟತಾಳಕ್ಕೆ ಅಟಂತವೆಂದು ಹೆಸರು 

ಅಠಾಣ ಅಸ್ತ್ರ ಯ್ಯ ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಮಕಾಲೀನರು ಮತ್ತು 
ತಂಜಾವೂರು ರಾಜಾಸ್ಥಾನದ ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. 

ಅಠಾಣರಾಗವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದು ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಅಠಾಣ 

ಅಪ್ಪಯ್ಯ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬಂದಿತು. 

ಅಠಾಣ-- 

ಅ: ಸರಿಮಹಪನಿಸ 

ಅ: ಸಸಫಿಸದಾಪಮಗಾಮರೀಸ 
(ಸನಿದಾಹೆಮಸಗಾಮರೀಸ) 

ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆಯ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜನ್ಯವಾದ 

ಭಾಷಾಂಗರಾಗ. ಔಡವ ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ. ಷಡ್ಡಗ್ರಹೆ ಸರ್ವಕಾಲೀನರಾಗ. 

ಈ ರಾಗದ ಜೀವಸ್ವರವಾದ ಧೈವತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೈಶಿಕಿ ಕಷಾದದಿಂದ ಕೂಡಿ 

ಬರುವುದರಿಂದ ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಕಳೆಯುಂಟು. ಕೈತಿಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿ 

ನಿಷಾದಗಳೂ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಅಕ್ಟಪಕ್ಕದ ಶ್ರುತಿಗಳೂ ಮಿತ್ರಿತವಾಗಿ ಬರುವ 

ಕಾರಣ ಕೆಲವು ವಾಗೆ ̀ ಯಕಾರರು ಈ ರಾಗವನ್ನು ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಮೇಳದಲ್ಲೂ 

ವ.ತ್ಲೆ ಕೆಲವರು ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ಮೇಳದಲ್ಲೂ ಜನ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಜೆ 

ವೆಂಕಟಮಖಿಯು ಕ್ಲೆ ಶಿಕಿ ನಿಷಾದವನ್ನು ಲಕ್ಷಣ ಸ್ವರವನ್ನಾಗಿ ಇಟ್ಟು ಈ ರಾಗವು 

೨೮ನೆಯೆ ಮೇಳ ಹಂಕೇದಾರಗೌಳದಲ್ಲಿ ಜನ್ಯ ತಾಪ ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ... ಈಗ 

ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜನ್ಯ ವೇಮೂ ಕ್ಸ 38 

ನಿಷಾದ ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ "ನೌಂಧಾರಸ ದರವು ಅನ್ಯಸ್ವರಗಳೆಂದೂ ಆಗಾಕ ಕ 

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ «4 ರಿಮಪಥಿ * ಎಂಬ ಜ್ a ಸಂಚಾರದಿಂದ ಆರೋಹಣವನ್ನು 
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ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವರು. ಲಕ್ಷಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ « ಗಪದಸ ” ಎಂಬ ಸಂಚಾರವಿದ್ದರೂ 

ಅದು ಈಗ ಬದಲಾಯಿಸಿದೆ. * ದಪ? ಎಂಬ ಸಂಚಾರವನ್ನು « ದನಿಪಾ” ಎಂದೂ 

ತ್ ಸಂಚಾರವನ್ನು « ಗಮರಿ ” ಎಂದು ಹಾಡುವುದು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಈ 

ರಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೀರ್ಫ್ಥ ಥ್ಲೆವತ ಮತ್ತು ದೀರ್ಫ ಗಾಂಧಾರ, ಥ್ಸೆ ವತಗಳು 

ಜೀವಸ್ತ ರಗಳಾಗಿದ್ದು ವಳಿ ಮತ್ತು ಜಾರು ಗಮಕಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸ ತ್ತವೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಮಂದ್ರ ಕ್ಸ ವತದಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರಗಳಿಲ್ಲ. ವೀರರಸ ಪ ಪ್ರಧಾನವಾದರಾಗ. 

ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಸ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಗೆ ಸಯ ಕಾರರು ಅನೇಕ ಕ್ಷ ತಿಗಳನ್ನು ರೆಚಿಸಿದ್ದಾ ಜಿ 

ವರ್ಣ : 3 ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನನ್ನು “`_ಆದಿ__ವೀಣೆ ಸ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ 

ಕೃತಿ £ ಸಕವಗ್ರಹಬಲ ನೀನೇ ಖಂಡಛಾಪು- -ಪುರಾಜರದಾಸರು 

ನಾರದಗಾನ ಲೋಲ ರೂಪಕ — ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಏಲಾ ನೀ ದಯರಾದು —ಆದಿ ಪಾ ಡ್ 

ಅರುಪಮಗುಣಾಂಬುಧಿ —ಖಂಡರುಂಪೆ ಎ೧ ಧೆ 

ಭಜನಸೇಯರಾದಾ —ರೊಪಕ — ಹ 

ಮುಮ್ಮೂರ್ತುಲು ಗುಮಿಗೂಡಿಆದಿ — ತ 

ಕಟ್ಟು ಜೇಸಿನಾವು ಆದಿ ಮೊ 4 

ಏಪಾಪಮು ಜೇಸಿತಿರಾ ತ್ರಿಪುಟ ತು ವ 

ಜಿಡೇಬುದ್ದಿ ಮಾನುರಾ —ಆದಿ ಹ 
ರಾರಾ ರಘುವೀರ ಆದಿ ಆಜಾ ಯ 

ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿಂ ಭಜೇಹಂ-- ಆದಿ — ಜಯಚಾಮರಾಜ 

ಒಡೆಯೆರು. 

ಪರಮಪಾವನೀ —ಆದಿ — ಅಣ್ಣಾ ಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ಅಡವು ನಾಟ್ಯಕಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಮೊದಲು ಕಲಿಯಬೇಕಾದ 

ಬಾಲ್ಯ ಪಾಠದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. 

ಅಡವು ಜಾತಿಗಳು ನಾಟ್ಯದ ವಿವಿಧ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ನಾಟ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ 

ದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಪರಿಚಯವಾಗುವ ತಾಳಜತಿಗಳು, ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಳವನ್ನು 
ಅಂಗವಿನ್ಯಾಸದೊಡನೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಮೊದಲ ಪಾರಾಂತರಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ತಟ್ಟು, ಮೆಟ್ಟು, ನಾಟು ತಟು ಮೆಟ್ಟು, ಕುದಿತಮೆಟ್ಟು, ಮೈ, ಮುಡಿ, ಜಾತಿ, 

-ಅರುಧಿ ಮತ್ತು ನಡ್ಟೆ ಎಂಬ ಹೆತ್ತ ವಿಧಗಳಿವೆ. ಒಂದೊಂದರಲ್ಲೂ ೧೨ ವಿಧಗಳಿದ್ದು 

ಒಟ್ಟು ೧೨೦ ಅಡಪ್ರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಆ೦ ವಿಧೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ 

ದ ಸುಲಭಸಾಧ್ಯೆವಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. 

ಅಡಿಯತಾರ್ ಕಳ್ಳ ನಲ್ಲಾ ಆ ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪುರಾತನ ಸಂಚ 

ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಶಿಲಪ್ಪಧಿಕಾರಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 
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ಕಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳು ಉಕ್ತ 

ವಾಗಿವೆ 

ಆಡವೀ ರಾಮದಾಸರು ಇವರು ಉತ್ತರ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳಿ 
ವಿಚಿತ್ರ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದ ರು. ಇವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯ 

ವಿಷಯಗಳಾವುವೂ ದೊರೆತಿಲ್ಲ ಇವು ಕನ್ನ: ಡದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ « ಕದರುಂಡುಲಿಗಿ 

ಹೆನುಮಯ್ಯ > ಎಂಬ ಮುದ್ರಿ ಕೆಯಿದೆ. ಇವರ ಸಹಾರ ಪದಗಳು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. 

ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಕರ್ಣಾಟಕಕ್ಕೆ' ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದ ಸಹವಾಸೀ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ 

ಸೇರಿದವರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತ ಡೆ. ಈ ದಾಸರ ಮನೆತನದವರು ಬಹುಕಾಲ 

ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಭಕ್ತಿ 

ಗೌರವಗಳಿಗೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ದ ತಂದು ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತ ದೆ. 

ಅಡಿ ಸ್ತ ತ್ರ ಅಥವಾ ಭಕ್ತೆ ಸಂಗೀತ ಕೃತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ 

ಖಂಡಿಕೆ. ಭಕ್ತಿ ಗೀತ ಕೃತಿಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳ ಸಂಗೀತವು ಒಂದೇ 

ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 
ಅಣ್ಣ್ವಾಕುಶ್ಛ್ರಿ ಆಯ್ಯ್ಯರ್--ಶ್ಯಾಮಾಶಾಶ್ರಿಗಳ ಒಬ್ಬ ನೆಚ್ಚಿನ 

ಗೆಳೆಯರು. ಇವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಿ 

ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ಚೆಟ್ಟಿ ಯಾರ್ —(೧ಅಆ೧-೧೯೪೮) ಡಾಕ್ಟರ್ 
ರಾಜಾಸರ್ ಅಣ್ಣಾ ಮಲೆ, ಟ್ಟ ಯಾರ್ ಸಂಗೀತದ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಅಣ್ಣಾ ಮಲ್ಫೈೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಚಿದಂಬರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ 

ಕಲೆಯ ಕಾಲೇಜನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿದರು. 

ಅಣ್ಣಾಮಲೈ ರೆಡ್ಡಿ ಲಾರ್ ಕಾವಡಿಜೆಂದ್ ಎಂಬ ಜನಪ್ರಿ ಯವಾದ 

ತಮಿಳು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು, ಸ್ವನಾಮ ಮುದ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕಿ ಕಾವಡಿ 

ಚೆಂದನ್ನು ಸಂಗೀತ ಕಜೇನಿಯ ಕೊನೆಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಸಂಪ್ರ ದಾಯವಿದೆ 

ಅಣ್ಣ್ವಾಚ್ಚೆ ಅಂರ್ಯುರ್---ಇವರು ತಂಜಾವೂರಿನ ಶರಭೊಜ ಮಹಾರಾಜನ 

(೧೭೯೮-೧೮೩೨) ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ಅದ್ವಿತೀಯ ಗಾಯಕರೂ ಮತ್ತು 

ವೈಣಿಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 

ಅಣ್ಣಾ ವಧೂತರು (ಬಡ ಅಣ್ಣ್ಮಂರರ್ಯಾಜಣಂರರರಂ)--ಅಣ್ಣಾವ 
ಧೊತರು  « ವಿಠಲವ್ಯಾಸ ಡಿ ಮುದ್ರಿ ಕೆಯಿರುವ ಅನೇಕ ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಪದಗಳು ಸಂಸ್ಥೃತ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉರ್ದು ಹೀಗೆ ಮೂರು 

ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಅವಧೊತರು ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ನ್ಯಾಯ, ವೇದಾಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಪ್ರತಿಮ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದ ರು. ಸಾಂಸಾರಿಕ ಕೆ ್ಲ (ಶದಿಂದ ಅವಧೊತರಾದರು. ಆಡಿದ 

ಮಾತೇ ಶಾಪಾನುಗ್ರ ಹವೌಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ ಜನರಿಗೆ ಇವರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಭಯ ಭಕ್ತಿ 

ಗಳಿದ್ದ ವು. Nd ಮತ್ತು "ನರದಾ ನದಿಗಳ ಮಧ್ಯಪ್ರ ಜೀಶವು ಇವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ 
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ವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಲ ಇವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಸವಣೂರು ದಿವಾನ ಖಂಡೇರಾಯನ 

ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನವಾಬನನ್ನು ಭೇಟ ಮಾಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಏನಾದರೂ 

ಉಪಾಯ ಮಾಡಿ ವಿವಾರಿಸೋಣವೆಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಸಫೆಲವಾಗಡೆ ಮಾರನೆಯ ದಿನ 

ಭೇಟ ಮಾಡಿಸಿದರು. ಹೆಚ ಸನಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಅವಧೂತರು ಒಂದು ಪದವನ್ನು 

ಹೇಳಿ ನವಾಬನು ತಲೆತೂಗುಪಾತೆ ಮಾಡಿದರು ೨ ನವಾಬನು ಅವರಿಗೆ ವಿಜುಮಾನ 

ಮಾಡಿದನು. ಮಹಲಿನಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಂಡ ಕಂಡವರಿಗೆ ದಾರ 

ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಪದ - * ದಾವಾಧಾರದ ದುರ್ವಿಷಯದಿ ಏೀ 

ಮುಳುಗಿ ಹರಿಯುತಿದ್ದಿ 77 ಎಂಬುದು ಪೂರ್ವಿರಾಗದಲ್ಲಿ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಇವರ 

ತ್ರಿಭಾಷಾ ಪದಗಳು ಹೆರಿದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಉತ್ತಮ ಭಾಗಗಳಾಗಿವೆ, ಅಣ್ಣಾ ವ 

ಧೂತರು ಅಥವಾ ಬಡ ಅಣ್ಣ ಯ್ಯಾಚಾರ್ಯರು ಅವಧೊತ ಹೆರಿದಾಸರು 

ಅಣ್ಣ್ಮ್ಯಾಸ್ವಾವಿು ಶಾಸ್ತ್ರಿ (೧೮೨೭... ೧೯೦೦) ಇವರು  ಕರ್ಣಾಟಿಕ 

ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ರ್ರಿಗಳ ಪ್ರಥಮ ಪತ್ನಿಯ ಪುತ್ರ 

ಪೆಂಜುಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೆ ಮೂರನೆಯ ಪುತ್ರರು. ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ರಿಗಳ ಎರಡನೆಯ ಮಗ 

ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಸಂತತಿಯಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಅಣ್ಣಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳನ್ನು 

ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು. ಶ್ಯಾಮಾಶಾಶ್ರ್ರಿಗಳು ದಿವಂಗತರಾದ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 

ಹುಟ್ಟಿ ದ್ದರಿಂದ ಆಣ್ಣಾಸ್ವಾ ಮಿಗೆ ಶ್ಯಾಮಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಹೆಸ ರಿಟ್ಟ ರು. ಇತರರು 

ಇವರನ್ನು ಅಣ್ಣ ಎಂ ಸತೆಯುತ್ತಿ ದ್ದು ದರದ ಅದೇ ರೂಡಿಗೆ ಬಂ ಅಣ್ಣಾ ಸ್ವಾಮಿ 

ಶತಸ್ರ್ರಿ ಗಳಾದರು. ತಂಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ, ಅಲಂಕಾರ, ವ್ಯಾಕರಣಶಾಸ್ತ್ರ 

ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು 

ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಕ್ರ ಶೇಷ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು. ಅದ್ವಿತೀಯ 'ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದು ದಲ್ಲದೆ ಹಿಟೀಲು 

ವಾದನ ಪಟುವಾಗಿದ್ದ ರು. ಕಷ್ಟ ರಜಾ ಪಲ್ಲವಿಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪ ನೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು, 

ಆನಂದ ಪಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ರು ಜಿ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ia le 

ಗಳ ಮಧ್ಯೆಮಾವತಿ ರಾಗವ « ಪಾಲಿಂಚು ಕಾಮಾಸ್ಟೀ? ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರು ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ : 

(೧) ಆನಂದಭ್ಛೆ ರೆನಿ ರಾಗದ € ಪಾಹಿ ಗಿರಿರಾಜಸುತೇ ? 

(೨) ಉಡ್ಕೈ ಆ ಪಾಳ್ಯ ದ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಿರುವ ಸಹಾನಾರಾಗದ 

4 ಇಂಕೆವರುನನ್ನ ರು”? 

(೩) ಉಡ್ಡೆ ಯಾರ್ 'ಸಾಳ್ಯದ ಕಚ್ಚಿಕಲ್ಯಾಣರಂಗಪ್ಪ  ಉಡ್ಜೆಯರ 
ಪ್ರಶಂಸಾತ್ಮಕವಾದ *ಕೇದಾರಗೌಳರಾಗದ (ರೂಪಕತಾಳ) ದರು 
« ಕಾಮಿಂಚಿಯುನ್ನ ದಿರಾ ? 

(೪) ಶ್ರೀ ಕಾಂಚಿನಗರ ನಾಯಿಕೇ--ಆದಿ--ಅಸಾವೇರಿ 
(೫) ಶ್ರೀ ಮಹಾರಾಜ್ಞಿ, ಛಾಪು ಐಲಹರಿ 
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(೬) ನಿನುಮಿಂಚಿನ ಆದಿ “ತೋಡಿ-ವರ್ಣ 

(೭) ಶ್ರೀಕಾಮಾಕ್ಷಿ--ಆದಿ-- ಸಾರಂಗ 

(ಆ) ಪರಮಪಾವನೀ -- ಆದಿ - ಆಠಾಣ 

ಶರಭಶಾಶ್ರಿಗಳ ಗುರು ಮೇಳಕ್ಕ್ಯಾರ ಗೋವಿಂದನ್ ಮತ್ತು ವೀಣಾಧನಂ ಅವರ ಗುರು 

ತಂಜಾವೂರು ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರುಗಳು. 

ಅಣ್ಣಾ ಸ್ಮಾಮಿ ಭಾಗವತರು --ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೇಟಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ೧೮೯೯ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಿರುವಂತ್ಯಾರ್ ಸಂಸ್ಥೃತ ಕಾಲೇಜಿ 

ನಲ್ಲಿ” ಭೂವರಾಹಾಚಾರ್ ಮತ್ತು ಮಧುರೆ ರಾಮಸುಬ್ಬಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತಾ ಹ 

ಮಾಡಿ, ತಿರುಪ್ಪ ಯಣಂ ನಂಚಾಪಕೇಶ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಕಧಾಕಾಲಕ್ಷೇಪವನ್ನೂ 

ಮಾತ್ಸಮಂಗಲರಿ ನಟೇಶ ಅಯ್ಯರ್ರವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಕಲಿತು ಹರಿಕಥೆ ಮಾಡುವು 
ದರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ರಕ್ತಿರಾಗಗಳನ್ನು ಅತ್ಯ ೦ತ ಭಾವಪೂರ್ವಳವಾಗಿ 

ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕಥಾ ತತ ಕೌಶಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪ ಸಿದ್ಧ 

ರಾಗಿದ್ದರು. 

ಅಣಿಸಂಗೀತರಚನೆಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ಸೀಯುವ ವಿಶೇಷಾಂಶ. ಸಂಗತಿ, 

ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಚಿಟ್ಟಿಸ್ಟರ, ಸ್ವರಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೃತಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನುಂಟು 

ಮಾಡುತ್ತವೆ ಧಾತುವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಂಗತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಅನುಪ್ರಾಸ, ಧಾತು ಮಾತುಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು, ಗೋಪುಚ್ಛ ಯತಿ, ಶ್ರೋತೋವಹೆ ಯತಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅಣಿಗಳು. 

ಅತಿಕೋವಮುಲ್ --ಕೋಮಲಸ್ವರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಸ್ವರ. 

ಅತಿಕೋಮಲ-ಇದು ಅತಿಕೋಮಲ್ ಸ್ವರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ 

ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಸ್ವರ. 

ಅತಿಚಿತ್ರತಮುಮಾರ್ಗೆ ಅದು ಹಣ್ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರನೆಯದು. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರ ತಿತಾಳಾಕ್ಷರಕ್ಕೆ ೧/೪ ಮಾತ್ರೆ ಕಾಲವಿರುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ 

ತ್ರಿ ಹಟ! ಎಂಬ ಗೌಳರಸಗದ ಕ್ಸ ತಿಯು ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದೆ 

ಅತಿಕ್ರಾಂತ- ಭರತನಾಟ್ಯದ “ಹದಿನಾರು ಬಗೆಯ. ಆಕಾಶಚಾರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೊದಲನೆಯನಸು. ಕುಂಚಿತ ಪಾದವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚಿ ಮತ್ತೆ 

ಮೇಲೆತ್ತಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಡುವುದು ಅತಿಕ್ರಾಂತ... 

ಅತಿದೇಶ ಭರತನಾಟ್ಯದ ವಾಚಕಾಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ. ನೀನು 

ಹೇಳಿದ್ದ ನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಮುಂತಾದ ರೀತಿಯ ವಾಕ್ಯಾಭಿನಯ. 

ಅತಿಭಂಗಿ--ಭರತನಾಟ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಭಾವಭಂಗಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ವಿಥೆ. ಇದು ಸಮಭಂಗಿ, ಅಭಂಗಿ, ತ್ರಿಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಮಾರಿ ವಿವಿಧ ಹೊೋನಾಂತರ 

ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 
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ಅತೀತಗ್ರೆಹೆ--ಒಂದು ಹಾಡು, ಸಂಗೀತರಚನೆ ಅಧವಾ ಪಲ್ಲವಿಯು 

ತಾಳಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಭಾವಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಆವರ್ತದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ 

ವಾಗುವುದು ಅತೀತಗ್ರಹೆ. ಪ್ರಾಸ ಅಥವಾ ಪದಗರ್ಭವನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು 

ಸಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ತಾಳಾವರ್ತಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ರಚಿಸಿರುವ ವೇಣುಗಾನ ಲೋಲುನಿ (ಕೇದಾರಗೌಳ) ಮತ್ತು ಶ್ರೇಣಮೈ 

ತಿರುಗ (ಮುಖಾರಿ) ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳ ಅನುಪಲ್ಲವಿಗಳು ಅತೀತಗ್ರಹೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ 

ನಿದರ್ಶನ. ಅತೀತಗ್ರಹೆಗಳಿಗೆ ಅತೀತಎಡುಪು ೨ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. 

ಅತಿತಾರಸ್ಥಾಂರಿ---ತಾರಸ್ವಾಯಿಗಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಸ್ಥಾ ಯಿ. 

ಅತಿತೀವ್ರ ತೀವ್ರ ಸ್ವರಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಹೆಚ್ಚು ಇರುವ ಸ್ವರ. 

ಅತಿಯಾಚೀಗಂ ಘೈಜೀರಹೆಮಿನ್ : Music of India ಎಂಬ 

ಗ್ರಂಥದ ಲೇಖಕಿ. ಈ ಗ್ರಂಧವು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕುರಿತು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸ್ವರ, ರಾಗ, ತಾಳ, ವಾದ್ಯಗಳು, ಸಂಗೀತ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸ, ಸಂಗೀತ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಎಂಟು ಅಧ್ಯಾಯ 

ಗಳಿವೆ. 

ಅತಿಸೂಕ್ಷ ಮುತಂಗನು ಮಾಡಿರುವ ನಾದ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಒಂದು 

ಬಗೆ. 

ಅಧಮುರಾಗ - ಸಂಗೀತ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅನರ್ಹವಾದ ರಾಗವನ್ನು 

ಅಧೆಮರಾಗವೆಂದು ರಾಮಾಮಾತ್ಯನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗೆ ಕಂಡು 

ಬರುವ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಅನರ್ಹೆತೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಾಗಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ್ಮ 

ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅಧಮ ರಾಗಗಳೆಂದು ತನ್ನ ಗ್ರಂಧವಾದ «ಸ್ವರಮೇಳ ಕಲಾನಿಧಿ? 

ಯೆಲ್ಲಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು "ರಾಗವಿಜೋಧ'ದ 

ಕತ್ಛ ಸೋಮನಾಥನು ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದಿನ ಲಕ್ಷಣಕಾರರು ಈ 

ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ, 

ಅಧಮ ವಾಗ್ಗೇಯುಕಾರ-- ಇತರ ವಾಗ್ಗೇಯೆಕಾರರು ರಚಿಸಿರುವ ಕೃತಿ 

ಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಿ, ಕೃತಿಗಳು ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ರಚನೆ 

ಎಂದು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಕೃತಿಜೋರನಾದ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ. 

ಅಧರಕರ್ಮು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧರಗಳು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ. 

ಓಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ೨ಧರ ಕರ್ಮಗಳು ಆರು ವಿಧೆ. ಅಧರವೆಂಬಲ್ಲಿ 

ಕ್ರಿಯಾ ಭೇದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸ ವಂತಹುದು ಕೆಳತುಟ. ಅವು ವಿವರ್ತನ, ಕಂಪನ, 

ವಿಸರ್ಗ, ವಿನಿಗೂಹನ, ಸಂದಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ಧ ಜ್ಯ 

ವಿವರ್ತನವೆಂದರೆ ತುಟಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸಿ ಮಡಿಚುವುದು ಅಥವಾ ಮುರಿ 

ದಂತಾಗಿಸುವುದು. ಇದು ಅಸೂಯೆ, ಅಣಕ, ವೇದನೆ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಸೂಚಿ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೧ತ್ಲಿ 

ಸುತ್ತಜೆ  ಕಂಪನವೆಂದರೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ನಡುಗಿಸುವುದು. ಇದು ವೇದನೆ, ಶೀತ 

ಜ್ವರ, ಭಯ, ರೋಷ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, 

ವಿಸರ್ಗವೆಂದರೆ ತುಟಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಚಾಚುವುದು. ಇದು ಸ್ತ್ರೀಯರ 

ವಿಲಾಸ, ರಂಜನೆ, ಅಣಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ವಿನಿಗೂಹನವೆಂದರೆ ಸಹಿಸಲಾಗದ 

ಸಿಟ್ಟು, ನಿಶ್ಶಕ್ತಿ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ತುಟಿಗಳನ್ನು ಒಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿರುವ 

ಕ್ರಿಯೆ. ಸಂದಷ್ಟಕವೆಂದರೆ ತುಟಗಳನ್ನು ಕಚ್ಚುವುದು ಇದು ಕ್ರೋಧ, ವೀರಾದಿ 

ರಸಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ ಸಮುದ್ಗ ನೆಂದರೆ ತುಟಿಗಳನ್ನು ಸಹಜವಾಗಿ ಇಟ್ಟು 

ಕೊಳ್ಳುವುದು. ಇದು ದಯೆ, ಅಭಿನಂದನೆ, ಚುಂಬನಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು 

ಬಳಸುವ ಕ್ರ ಯೆ. 

ಅಧಿದೇವತೆ-ರಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಅಧಿಹೇವತೆಗಳುಂಟು. ಬಂಗಾಳರಾಗದ ಅಧಿಡೀವತೆಯು ಗಣೇಶ. ಅದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು " ಗಿರಿರಾಜಸುತ ” ಎಂಬ ಬಂಗಾಳರಾಗದ ಕೃತಿಯನ್ನು ಗಣೇಶಸ್ತುತಿ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮದ್ದಲೆಯ ಅಧಿದೇವತೆ ನಂದಿಕೇಶ್ವರ. ಚಲ್ಲಿಗೈ ಎಂಬ 
ವಾದ್ಯದ ಅಧಿದೇವತೆ ದೇವೇಂದ್ರ. 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ರಾಮಾಯಣ ಕೀರ್ತನಲು---೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಆದಿ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಕವಿ ಪ್ರ ಪ್ರಣೀತವಾದ ತೆಲುಗಿನ ಒಂದು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥ. 

ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ನೂರು ಕೃ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾ ್ರ್ರರ್ಥನೊ” ತಾ ಪ್ಲಕ್ 

ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ಚೂರ್ಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 
ಕನಿಯು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ರಾಂಸನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ "ಕೃತಿಗಳು ತೆಲುಗು 

ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕತ ಪದ ಭೂಯಿಷ್ಮವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ೧೨೧೪ ಚರಣಗಳಿವೆ. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಾರಂಗ, ಮಂಗಳ ಕೈಶಿಕಿ, ಜುಜಾವಂತಿ, ದೇಶೀಯ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ, 

ಲಲಿತ ಪಂಚಮಿ, ಮಾಂಜಿ, ಮಾರುವ, ಗೌರೀ, ಗುಮ್ಮ ಕಾಂಭೋಜಿ, ಪುರಿ ಮತ್ತು 

ಹಿಂದು ಘಂಟಾ ಎಂಬ ರಾಗಗಳು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಸಂಕೀರ್ತನಲು- ತಿರುಪತಿಯ ಅಣ _ಮಾಚಾರ್ಯರಿಂದ 

ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತತ್ನ ಶ್ರವಿಚಾರವನ್ನೊ ಳಗೊಂಡ ತೆಲುಗು ಕೀರ್ತನೆಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು 

ತಿರುಪತಿ ಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರ ಕಟಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಅಜ್ಯೋಧ-ಈ ರಾಗವು ಕೆಯ ಹೋಳಕರ್ತ ಹನುಮ  ತೋಡಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದು ಹಿಂದೋಳರಾಗದಂತಿದೆ. 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 

ಅದ್ಭುತರಸ--ನೋಡದಿದ್ದನ್ನು ನೋಡುವುದು, ಕೇಳದಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳುವುದು, 

ದಿವ್ಯದರ್ಶನ, ದೊಡ್ಡಸಭೆ, ನಜ್ಞಾ ಸ್ಹ, "ವಿಮಾನ, ಮಾಯೆ, ಇಂದ ಥ್ರ ಜಾಲಾದಿಗಳನ್ನು 
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ಸಂದರ್ಶಿಸುವುದೇ ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಂದ ಅನ್ಸುತ ರಸೋತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ 

ಈ ರಸವು ಆಶ್ಚ್ರರ್ಯಗಳಿಂದಲೇ ಪ್ರಫುಲ್ಲಿತವಾಗುವುದು. ರೆವೆ ಪ್ರಬಡಿಯದೆ 

ನೋಡುವುದು, ರೋಮಾಂಚನ, ಸ್ವೇದ, ಹರ್ಷ, ಹಾಹಾಕಾರ, ಅಧಿಕದಾನ, 

ಅದ್ಭುತ ವಿಜ್ಞಾನ, ಅಪಾರವಾಂಡಿತ್ಯ, ಅತುಲೈಶ್ವರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂಲ್ಲದ 

ವಿಜಯೆಗಳಲ್ಲೂ , ಆಕಸ್ಮಿಕ ನೋಟ ಮೊದಲಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಅದ್ಭುತ 

ರಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

ಆತಿಶಯಾರ್ಥಗಳಿಂದುಂಟಾಗುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಂಸಾತ್ಮಕ ಶಿಲ್ಪ, ಚಿತ್ರ, 

ಗಾನ, ನರ್ತನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತರಸವನ್ನು ತೋರಬಹುದು. 

ಅರ್ಧರೇಚಿತ-ಇದು ಭರತ ನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೆಸ್ತ ಮುದ್ರೆ. 

ಎಡಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಚತುರಶ್ರ ಹೆಸ್ತವನ್ನೂ, ಬಲಗೈ ಯಲ್ಲಿ ರೇಚಿತ ಹೆಸ್ತವನ್ನೂ ಹಿಡಿದರೆ 

ಅದು ಅರ್ಧೆರೇಚಿತ. 

ಆರ್ಥಚಂದ್ರ--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಹೆಸ್ತ ಮುದ್ರೆ. ಪತಾಕಹೆಸ್ತದ 

ಉಂಗುಷ್ಮೆ ವನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿದ್ದ ಷ್ಟು ಚಾಚಿ ಹಿಡಿದರೆ ಆದು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಹೆಸ್ತ ಅಂಗು 
ಬೆ 

ಷ್ಮವು ಒಂದುಕಡೆಗೂ ಉಳಿದ ೫... ದ ೦ದುಶಡೆಗೂ ಬಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು 

ಚಾಚೆರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಸ್ತವು ಮೊ ಅರ್ಧಚಂದ್ರ, ಶಂಖ, ಕಲಶ, ಕಂಕಣ, 

ಬಲವಂತವಾಗಿ ಹೊರಕ್ಕೆ ಹ ಫಿವುದು Ja ಕುಂಡಲಾದಿಗಳನ್ನ ತೋರುತ್ತದೆ. 

ಅನಕ್ಸರ ಆಅ _ ಅಕ್ಷರ ಆಥವಾ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ. ಹಾಡುವ 

ಆಲಾಪನೆ. ಆದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿರಾ ಲಾಗು 11 ಇದು ವಾದ್ಯ 

ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದಸಂಗೀತವು ಮಾತ್ರ ಹೇಳಿ 

ಬರುತ್ತದೆ. " ಸಾಕ್ಷರ ಆಲಪ್ತಿಯು ಇದಕ್ಕೆ ಮಿರದ್ಧ ವಾದುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಂ, 

ನಂ, ತದನಂ ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದುಂಟು. 

ಅನಭ್ಯಾಸ-- ಒಂದು ರಾಗದ ಅಲ್ಪತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಿಧಾನ. 

ರಾಗದ ಅಲ್ಪತ್ವ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಬಹೆಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಹಾಡುವುದುಂಟು. ಆದನ್ನು 

ಪಡೇ ಪದೇ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಪತ್ವದ ಮತ್ತೊಂದು ಲಕ್ಷಣವು ಲಂಘನ. 

ಹೀಗೆಂದರೆ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ತೇಲಿಸಿ ಬಿಡುವುದು. 

ಅನಲ- ಬೆಂಕಿ ಎಂದರ್ಧ ಸಂಗೀತದ ಸಂಜ್ಞಾ ಸೂಚಕ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ 

೩ನೆಯ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಪ್ರತಿಸ್ಥಾ '`ಯಿಯಲ್ಲಿರುವ ದ್ವಾದಶ 

ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದಾದ ಚತುಶ್ರುತಿ `ಮಹಭಿವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆಂದು 

«ಸ್ವರಾರ್ಣವ' ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ೩೫ ತಾಳಗಳ ರಚನಾಕ್ರ: ಮದಲ್ಲಿ 

ತಿಶ್ರಜಾತಿ ಏಕತಾಳಕ್ಕೆ 4ಅನಲ' ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಅನ್ಪನಾದ--ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳವಾದ 

ಹೆಂಸನಾದತಾಳ. 
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ಅನ್ನವರಪು ರಾಮಸ್ವಾವಿಂ--ಇವರು ಆಂಧ್ರದ ಪಶ್ಚಿಮ ಗೋದಾವರಿ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಏಲೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನೋಮವರಪ್ಪಡು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅನ್ನವರಪು 

ಹೆಂಟಿಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರಾಂತ ನಾದಸ್ವರ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ೧೯೨೬ರಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಎಂಟನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮಗಂಟಿ ಜಗನ್ನಾಧಂ ಎಂಬುವರಲ್ಲಿ 

ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ಗಾಯಕಸಾರ್ವಭೌಮ ಪಾರುಪಲ್ಲಿ 

ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯಪಂತುಲುರವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು ಅವರ ಹಾಡು 

ಗಾರಿಕೆಗೆ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿ (೧೯೪೮) ಪಿಟೀಲು ಪಕ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿದರು. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಾಯಕರಿಗೆ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರ ಪಿಹಟೀಲುವಾದನದಲ್ಲಿ ನಾದತುಷ್ಟಿ, ಇಂಪು, ತಂಪು 

ಗಳಿವೆ. ವಾದ್ಯರತ್ನೆ ಎಂಬ ಬಿರುದಾಂಕಿತರು. ಪ್ರಪಂಚಂ ಸೀತಾರಾಮ್, 

ಜೆ. ಎಸ್. ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಎ. ವಿ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಮುಂತಾದವರು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ 

ತಿಷ್ಯರು. 

ಅನ್ನಲೀಲಾ--ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಂಸಲೀಲಾ 

ಎಂಬ ಒಂದು ತಾಳ ವಿಶೇಷ. 

ಅನಾಗತಗ್ರೆಹ--ತಾಳವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ ಕೃತಿ ಅಥೆವಾ ಅದರ 

ಒಂದು ಭಾಗದ ಸಂಗೀತವು ಆರಂಭವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಕಾಲ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 3, 3. 3, 1 

1}; 18, ಅಕ್ಷರಕಾಲವಿರಬಹುದು. ಇದೇ ಅನಾಗತಗ್ರಹ. 

ಅನಾಹತನಾದ ಮಾನವ ದೇಹದ ಮೂಲಾಧಾರದಿಂದ ಹೊರಡುವ 

ನಾದಕ್ಕೆ ಅನಾಹತನಾದವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ನಾದಯೋಗಿಗಳಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅನಾಹೆತನಾದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ರೆಂಬುದಕ್ಕೆ 

ಅವರ «ಸ್ವರರಾಗ ಸುಧಾರಸ' ವೆಂಬ ಕೃತಿಯು ಕಿದರ್ಶನ. 

ಅನಿಬದ್ಧ--ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಿಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಅನಿಬದ್ಧ ಎಂಬ ಎರಡು 
ವಿಧೆಗಳಿವೆ. ಅಂಗಗಳಿರುವ ಧಾತುವಿನದು (ಎಂದರೆ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳು) ನಿಬದ್ದ 
ಸಂಗೀತ. ಇದು ಒಂದು ತಾಳದ ಚೌಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅನಿಬ 
ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಾಳಬದ್ಧತೆಯಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಲಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರಸಂಚಾರಗಳಿಗೆ 

ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅನಿಲಮಧ್ಯ--ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅ: ಸಥಿದಪಮಗರಿಸ 
ಅನ್ನಿಯುತಾಳ-- ವನಪಾದ ಚೂಡಾಮಣಿಯಿಂದ ರಚಿತವಾದ ತಾಳ 

ಸಮುತ್ತಿರಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ. 
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ಅನಿಯರ್ತಿಕ್ತ--ಮಧ್ಯೆಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಬಂಧೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ರಚನೆ 

ಗಳನ್ನು ನಿರ್ಯುಕ್ತ ಅಂದರೆ ನಿಯಮಬದ್ಧ ವಾದುದು ಮತ್ತು ಅನಿರ್ಯುಕ್ತ 

(ಅನಿಯಮ) ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧನೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದ ರು. ನಿರ್ಯುಕ್ತ 

ವಾದುದು ರಾಗ, ತಾಳ, ವೃತ್ತ ಬದ್ಧವಾಗಿತ್ತು .. ಅನಿರ್ಯುಕ್ತವಾದುದು ಇವುಗಳಿಗೆ 

ಬದ್ಧವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ 

ಅನಿಲಾವಳಿ-_ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ೆ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಫಿದರಿಸ 

ಅ: ಸಫಿಪಮದರಿಸ 
ಅನಿಷ್ಟೃ---ಇದು. ಭರತನಾಟ್ಯಾಭಿನಯದ ಇಂದ್ರಿಯದ ಅಪ್ರಸನ್ನತೆಯತ್ತು 

ತಿಳಿಸುವ ಒಂದು ಅಭಿನಯಕ್ರಿ ಯೆ. ತಲೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಸಿ, ಕಣ್ಣು ಮೂಗು 

ಗಳನ್ನು ಮುರಿದಂತೆ ತೋರಿಸಿ, ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಅತ್ತಿತ್ತ ಸರಿಸುತ್ತಾ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿರು 

ವುದನ್ನು ತಿಳಿಸುವುದು 

ಆನುಕಾರ--ಗಾಯಕರಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಗಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಶೈಲಿಯನ್ನು 

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುವವನು ಅನುಕಾರ. 

ಆನುನಾದ--ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಸ್ವರದ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುವ 

ಸ್ವರ. ಇದು ಸಹೆಸ್ವರ ತಂಬೂರಿಯ ಮಂದ್ರದ ತಂತಿಯನ್ನು ಖಖಾಓಔದಾಗ ಅಂತರ 

ಗಾಂಧಾರವ ಮೆದುವಾಗಿ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ 

ಅನುನಾಸಿಕನಾದ- ಕೆಲವರು ಹಾಡುವಾಗ ಮೂಗಿನಿಂದ ಹೊರಡುವ 

ಸ್ವರ. ಇದು ಗಾಯಕನ ಒಂದು ದೋಷ ಇದಕ್ಕೆ ಅನುನಾಸಿಕವೆಂದು 
ಹೆಸರು 

ಅನೂಪ ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರ- ಭಾವಭಟ್ಟ ವಿರಚಿತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು 

ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಧ. | 

ಅನೂಪ ಸಂಗೀತವಿಲಾಸ-- ಭಾವಭಟ್ಟನು ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ಸಂಗೀತ 

ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಧ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾದ, ಶ್ರುತಿ, ಸ್ತರ, ಮತ್ತು ರಾಗದ 

ವಿಷಯಗಳ ವಿವೇಚನೆಯಿದೆ. ಶ್ರುಕಿಗಳನ್ನು ಗಾತ್ರಜ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರಜ ಎಂಬ 
ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾದೆ. ೭೦ ರಾಗಗಳ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. 

ಶಾರ್ಬ್ಸದೇವ್ಕ ಅಹೋಬಲ, ದಾಮೋದರಮಿಶ್ರ , ಪುಂಡರೀಕವಿರಲ, ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಧ ಎಂಬ ಹಿಂದಿನ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರನ್ನು' ಸ್ಮರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅನುಪ್ ಸಿಂಗ್ ರಾಜಾ ಅನುಪ್ಸಿಂಗ್ (೧೬೭೪-೧೭೦೯) ಬಿಕನೀರ್ 

ಸಂಸ್ಥಾನದ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ನು. ಇವನು ಸೆಂಗೀತಕಲೆಯನ್ನು ಉದಾರವಾಗಿ 

ಪೋಷಿಸಿದರು ಇವನ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹೆಗಳಿಂದ ಭಾವಭಟ್ಟನು 
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"ಅನೂಪ ಸಂಗೀತ ವಿಲಾಸ” « ಅನೂಪ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ * ಮತ್ತು « ಅನೂಪ 

ಸಂಗಿ*ತಾಂಕುಶ ಎಂಬ ಮೂರು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. 

ಆನುದ್ರುತ--ತಾಳದ ಆರು ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗದ ಹೆಸರು. 
ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲವು ಇದರ ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಘಾತದಿಂದ 

ಸೂಚಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಅನುದ್ರು ತಮೇರು--ಚತುರ್ದಶತಾಳ ಪ್ರಸ್ತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸ್ತಾರ 
ವಿಶೇಷದ ಹೆಸರು 

ಅನುಸ್ಪಾಸ--ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪ್ರಾಸ. 

ಇದು ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಮತ್ತು ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದುದು ಇದು 

ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಮೆರುಗು ಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಅನುಪೆಲ್ಲವಿ- ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ರಚನಾ ವಿಶೇಷಗಳಾದ ಕೃತಿ 

ವರ್ಣ, ಪದ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿಧವಾದ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ದ್ವೀತಿಯ ಭಾಗ. ಇದು 

ಪಬ್ಲವಿಯಷ್ಟು ಇರಬಹುದು ಅದರ ಎರಡರಪ್ಪಿರಬಹುದು- ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು 

ಅನುವಲ್ಲವಿಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಖಚಿತವಾದ ಸಂಬಂಧೆವಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಒಂದೇ 

ಬಗೆಯ ಸ್ವರಗಳಾಗಿರಬಹೆದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಸ್ವರಸಪ್ತಕದ ಸ್ವರಗಳಾಗಿರಬಹುದು. 

ಅಥವಾ ಪರಸ್ಪರ ಸಂವಾದಿ ಸ್ವರಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರ ಅಮವಾದಿ ಸ್ವರಗಳಿರುವುದು 

ಅಪರೂಪ. 

ಅನೂಪ ಸಂಗೀತಾಂಕುಶ--ಭಾವಭಟ್ಟ ವಿರಚಿತವಾದ ಒಂದು ಸಂಗೀತ 

ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಥ. 

ಅನುಭಾವ--ಸ್ವಹೇತುವಾಗಿ  ಮನೋಗತವಾಗಿರುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 

ಭೂವಿಕ್ಷೇಪಾದಿಗಳಂದ ಹೊರಚೆಲ್ಲುವುದೇ ಅನುಭಾವ. ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ 

ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಸುವ ರೀತಿಯು ಅನುಭಾವ. ಇದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧವಾಗಿದೆ. 

(೧) ಚಿತ್ತ ಜಾನುಭಾವ -- ಕ್ಷೋಭಿ, ಮುಖಕಾಂತಿ, ಮಾಧುರ್ಯ, 

ಧೈರ್ಯ, ಔದಾರ್ಯ, ಉದಾಸೀನ, ಅವಹೇಳನ ಮುಂತಾದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ 

ಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವುದು ಚಿತ್ತಜಾನುಭಾವ 

(೨) ಗಾತ್ರಜಾನುಭಾವ - ಲೀಲೆ, ವಿಲಾಸ, ಕ್ರೀಡೆ, ವ್ಯಾಯಾಮ, 

ಈಜುವುದು, ಗರಡಿ ನರ್ತನ, ನಡೆಯುವುದು ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಕಟಿವಾಗುವ 

ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ ವಿನಿಮಯವು ಗಾತ್ರಜಾನುಭಾವ. 

(೩) ಬುದ್ಧಾ |ರಂಭಾನುಭಾವ- ರೀತಿ, ನಡತೆ, ವೃತ್ತಿ, ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳಾದಿ 

ಯಾದ ಬುದ್ದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕ್ರಿಯಾ ವಿಶೇಷಣಾದಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಕಟತವಾಗುವುದು ಬುದ್ಧಾ ಕಿರಭಾನುಭಾವ. 

ಫಿ 
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(೪) ವಾಗಾರಂಭಾನುಭಾವ -ಆಲಾವ, ಸಲ್ಲಾಪ, ಪ್ರಲಾಪ, ವಿಲಾಪ, 

ಅನುಲಾನ, ನಿರ್ದೇಶಕ, ಉಪದೇಶಕ ಮುಂತಾದ ಮಾತುಗಳ ವಿಶೇಷಣಗಳು 

ವಾಗಾರಂಭಾನುಭಾವ ಅವನು ಧೈರ್ಯದಿಂದ (ಇದು ಚಿತ್ತಜಾನುಭಾವ) 

ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾವಿನೋದಗಳ ಬಸ್ಗೆ (ಇದು ಗಾತ್ರಜಾನು 

ಭಾವ) ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಹಿಡಿಸುವಂತೆ ಕತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ 

ಹೆರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಉವದೇಶವನ್ನಿ ತ್ತ ನು (ಇದು 

ವಾಗಾರಂಭಾನುಭಾವ) ಆ ರೀತಿಯು ಅಮೋಘವಾಗಿತ್ತು (ಇದು ಬುದ್ಧ್ವಾ 

ರಂಭಾನುಭಾವ). ಈ ಉದಾಹರಣೆಯಲ್ಲಿ ಅನುಭಾವದ ವಿವಿಧ ಭೇದಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸ 

ಬಹುದು. 

ಅನುಬಂಧ ೧೮ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ತಾನವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ 
ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ಅನುಬಂಧವೆರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಶತಮಾನದ ವಾಗ್ಗೆ ಯ 

ಕಾರರು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವ ಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲಿಲ್ಲ. 

ಅನುಬಂಧವು ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿತ್ತು. 

ಅನುಬಂಧೆವಿರುವ ವರ್ಣವನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ, ಮುಕ್ತಾಯಸ್ವ್ರ, 

ಚರಣ ಮತ್ತು ಎತ್ತುಗಡೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಕೊನೆಯ ಎತ್ತುಗಡೆ 

ಸ್ವರದ ನಂತರ ಚರಣವನ್ನು ಹಾಡಿ, ನಂತರ ಆನುಬಂಧೆವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಬಂಧದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ 

ಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೆಲವು ಅನುಬಂಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ವರಭಾಗಗಳು ಮತ್ತು 

ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಿ ದ್ವವು. ಭೈರವಿ ರಾಗದ 

(ಆದಿತಾಳ) ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ ಏವಏರಿಜೋಣಿ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಅನ:ಬಂಧವಿದ್ದಿ ತು. ಇದನ್ನು 

ಹಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೈಬಿಟ್ಟರು. ಈ ವರ್ಣದ 

ಅನುಬಂಧೆವು «ಚಿರು ಚೇಮತಲು' ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಡಿದ 

ನಂತರ " ಶ್ರೀರಾಜಗೋಪಾಲ ? ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಪಲ್ಲವಿಯ ದ್ವಿತೀಯ 

ಭಾಗವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ರು, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಮತ್ತು ಸೊಂಠಿವೆಂಕಟಿ 

ಸುಬ್ಬ ಯ್ಯ ವವರು ರಚಿಸಿದ ತಾನವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಬಂಧೆಗಳಿದ್ದು ವು. ಪಂಚರತ್ನ 

ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ (ಆರಭಿ) ತ್ವಾಗರಾಜರು « ಸದ್ಭಕ್ತಾ ಲ? ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ 

ಅನುಬಂಧವಂತಿರುವ ಭಾಗವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. «ಸಮಯಾನಿಕೆ ತಗು ಮಾಟಲಾಡೆನೆ? 

ಎಂಬ ಎತ್ತುಗಡೆಪಲ್ಲನಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಭಾಗವು ಎಂಟು ಆವರ್ತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹಾಡುವರು. ಎತ್ತುಗಡೆ ಪಲ್ಲನಿಯ ನಂತರ ಬರುವ 

ಸ್ವರಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಗಗಳಂತೆ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸ ಮತ್ತು ಯತಿ 

ಪ್ರಾಸಗಳು ಅನುಬಂಧದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದೆಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಅನುಬಂಧೆವು 

ಎತ್ತುಗಡೆ ವಬ್ಲನಿಯೊಂವಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಎಂಬುದಕ್ತೆ ನಿದರ್ಶನ. 
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ಅನುಬಂಧೆವು ಪ್ರ ಕ ಭಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ವಾಗ್ಗೆ €ಯೆಕಾರರ ಮುದ್ರೆ ಯನ್ನು 

ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅನುಘಂಟ--ಈ ರಾಗವು ೪೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸುವರ್ಣಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆಃ: ಸರಿಮಗರಿದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಅನುದಾತ್ತ---ವೇದಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಮೂರು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ 

ಆತ್ಯಂತ ತೆಗ್ಗಿನಸ್ವರ. ಉದಾತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವರಿತಗಳೆಂಬುವು ಮಿಕ್ಕ ಇನ್ನೆ: ರಡು 

ಸ್ವರಗಳು. 
ಆಅನುಮುಕಟಿಕ-ಇಡೊಂದು ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಧ. ತಮಿಳುಭಾಷೆ 

ಯಲ್ಲಿರುವ « ಭರತ ಸೇನಾಪತೀಯಂ ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಅನಂಮಕಂಂಬತಾಳೆ-ಏದು ತಾಳ ಸಮುತ್ತಿರಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ ವಿಶೇಷ. 

ಅನುಮುಂದ್ರ —ವೀಣೆಯೆ ನಾಲ ನೆಯ ತಂತಿಯ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು 

ಅನುಮಂದ್ರ ಸ್ಥಾಯಿ ಪಂಚಮಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ನಾ 

ಅಸುಮಂದ್ರ ಸ್ಕಾ RC ದ್ರಷ್ಟಾ ಯಿಯ ತಗ್ಗಿನ ಸ್ಥಾಯಿ. 

ಅನ್ಯನರುಕಾಂದ -ಪು )ರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ 

ವಿಶೇಷ. ಇದು ಹಲವು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ರಗ್ರ ೦ಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಅನ್ಯರಾಗಕಾಕು---ರಾಗಕಾಕು ಎಂದರೆ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖ 
ಛಾಯೆ. ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಗದ ಛಾಯೆಯು 

ಕಂಡುಬರುವುದೇ ಅನ್ಯರಾಗ ಕಾಕು. ಒಂದು ರಾಗದ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ 

ಇನ್ನೊಂದು ರಾಗದ ಛಾಯೆಯು ಗ್ರಹೆಭೇದದ ಪರಿಣಾಮದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಡು 

ಬರುತ್ತದೆ. 

ಅನುಲಾಪ-- ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮಾತನ್ನು ಅನೇಕ ಸಲ 
ಹೇಳುವುದು ಅನುಲಾಪ. ವಾಚಕಾಭಿನಯದ ಹನ್ನೆರಡು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 

ವಿಧೆ. 

ಅನುಲೋಮ ತಾಳದ ಗತಿಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುವಂತೆ ಇಟ್ಟು 

ಕೊಂಡು ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು ಅನುಲೋಮ. ತಾಳವು ಮಾತ್ರ 

ಹಾಡುವಾಗ ಒಂದನೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಹೆಂತದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ, 

ಎರಡನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಲ ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸಲ 

ಹಾಡಿನ ವಿಷಯವನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಮನೋಧರ್ಮ 

ಸಂಗೀತದ ಪ್ರೌಢಭಾಗವಾದ ಅನುಲೋಮವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ 
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ತಾಳಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಕಾಲಪ್ರ ಮಾಣದ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತವು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರಬೇಕು. 

ಇದೇ ಆತಾ ಮು ಕ್ರ ಯೆ 

ಅನುವೃತ್ತ _'ನಂದಿಕೇಶ್ವ ರನು ಹೇಳಿರುವ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿ 

ಭೇದ. ಸಿಟ್ಟು, ಎಚ್ಚ ಕ್ವರಿಕೆ, ಪ್ರ ಶ್ಲಾರ್ಧ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಸ್ವಸಾ ದಿಂದ 

ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಎ ಚಲಿಸ ತತ ದೃಷ್ಟಿ. 

ಅನ್ಯ ಸ್ವರ--ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವರ. ಇದು ರಾಗದ ಸ್ವಕೀಯ 

ಸ್ವರವಲ್ಲ. ರಾಗಕ್ಕೆ ಕಳೆಕಟ್ಟಲು ಕೆಲವು ಸ್ವರ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಂತಹ 

ಸ್ವರವು ಬರುತ್ತದೆ. 

ಅನ್ಯೆಸ್ಥಾ ನಸ್ಹರ--ಒಂದು ಸ್ವರವು ಸ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೊ ಎಂದು ಸ್ವರದ 

ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸವಿತಾಷದ ಸ್ವರದ ಸ್ಟಾ ್ಲನದಲ್ಲಿ ಸುಡುವುದು ಇಂತಹೆ 

ಸ ಕೆಲವು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಷೆ ಅಸಾವೇರಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಗರಿಸ 

ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರವು ರಿಷಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ. 

ಇಸ ಗಾಂಧಾರದ ಕಂಪನ ಪ್ರಮಾಣವು 9/8 ಮತ್ತು 6/5 ಮೇಲಿನ 

ಗಾಂಧಾರವು ರಿಷಭ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆದರ ಕಂಪನ ಪ್ರಮಾಣವು 

9/8ಕ್ಕಿ ಎತ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತ ಜೆ. 

SE ತಂಬೂರಿಯ ಎರಡನೆಯ ತಂತಿಯ ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು 

ಸಾರಣಿಯಂತೆ ಆಧಾರ ಷಡ್ಜಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇವೆರಡು 

ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಶ್ರು ಹ ಒಂದನ್ನು ಮೀಟಿದರೆ ಇನ್ನೊ ಎದು ತಾನೇ 

ತಾವಾಗಿ 'ಕಂಪನಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಹ ಕಂಪನವನ್ನು ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಮೀಟಿದಾಗ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವೀಣೆಯ ತಾಳದ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ತಂತಿಗೆ 
ಅನುಸಾರಿಣಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಅನುಸ್ವರ- ಒಂದು ರಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವರದ ಜೊತೆಗೆ ನುಡಿಸುವ ಸ್ವರಗಳು. 

ಈ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ರಾಗದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡುವುದುಂಟು. 

ಈ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಟ್ಟಿ ಹಾಡುವರು. 

ಅನಂಗ--ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ ವಿಶೇಷ. 

ಇದು ಒಂದು ಲಘು, ಪ್ಲುತ, ಲಘು ಮತ್ತು ಗುರುವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು 

ಆವರ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅನಂಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಈ ರಾಗವು ೩೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಾಲವ 

ರಾಳಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಪನಿದನಿಸ 

ಅ; ಸನಿಪದಮಗಮರಿಸ 
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ಅನಂತ ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯೆಕಾಂತದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸಪಮಗರಿಸ 
ಅನಂತ ಭಾರತಿ--(೧೮೪೫-೧೯೦೫) ಇವರು ತಮಿಳು ನಾಡಿನ 

ನಾಚ್ಚಿ ಯಾರ್ ಕೋಯಿಲ್: ಬಳಿ ಇರುವ ಉಮಯಾಳ್ಪುರದ ಸಾಮವೇದಿ 

ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣ ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಇವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ತಾಯಿ 

ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಮ್ಮಾಳ್. ಅರುಣಾಚಲ ಕವಿರಾಯರ «€ರಾಮನಾಟಕ ದಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ 
ಪಡೆದು ಅದೇ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದ ಉತ್ತ ರಕಾಂಡವನ್ನು ಕೀರ್ತನೆರೂಪದಲ್ಲಿ 

ರಚಿಸಿದರು. ದೇಶಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ, ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗ 

ವತದ ದಶಮಸ್ಕ್ವಂದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾದರು. 

ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅನಂತಶಾಶ್ರ್ರಿಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿನವರು. ಮುಲಕನಾಡು 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಗಡದವರು. ಇನವರ ಅಣ್ಣ ಅನ್ನದಾನ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ 

ರಾಗಿದ್ದ ರು ಅನಂತ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನೇಲಂ ನರಸಯ್ಯನವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಇವರಿಗೆ 

ಪಲ್ಲವಿ  ಶೇಷಯ್ಯನರರಲ್ಲೂ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಪಾಠವಾಗಿತ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು 
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಪಾಠ 

ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರದು ಗಂಡುವಾಣಿ ತಾಳಗತಿಗೂ ಸ್ವರ 

ಸಂಯೋಜನೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಿಸುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನೇ ಆರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಸ್ವರಸಿಂಹೆಕುಟ್ಟ ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು. 

ಅಪರೂಪರಾಗ-- ಅಪೂರ್ವರಾಗ--ಪರಿಚಿತವಿಲ್ಲದ ರಾಗ. ನಾದ 

ತರಂಗಿಣಿಯು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವರಾಗ 

ಅಪುಷ್ಮ--ದುರ್ಬಲವಾದ ನಾದ. ಸೂಪ, ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ. ಪುಷ್ಕ 
ಕೃ ತ್ರಿ ಮ ಮತ್ತು ಅಪುಷ್ಠ ಮೆಂದು ನಾದವನ್ನು ಐದು ಬಗೆಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸದ್ದಾ ತ್ 

ಅಸದೇಶ--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ವಾಚಿಕಾಭಿನಯದ ಒಂದು ವಿಚೀದ. 

ತಾನು ಹೇಳಬೇಕೆಂದಿರುವುದನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಮು ಹೇಳಿದಂತೆ ಹೇಳುವ ರೀತಿ. 

ಅಸನ್ಯಾಸ- ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತದ ತ್ರಯೋದಶ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 
ಮ ಲಕ್ಷಣ. ಒಂದು ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಲು 

ಪಯೋಗಿಸುವ ಸ. ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಅಪನ್ಯಾಸವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಅಪರಾಂತಕ--ಇದು ARNE ಒಂದು ರಾಗ ವಿಶೇಷ. 

ಅಪೆರೊಪಂ- ಸಾರಂಗ ಪಾಣಿಯವರ ಪೆಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು 

ಅಪೂರ್ವರಾಗ ವಲಚಿ. ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಛಾಪು ತಾಳದಲ್ಲಿರುವ 

« ವಲಚಿತಿ ನೇನಿಪೈೈ > ಎಂಬ ಪದವು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 
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ಅಪಶ್ರುತಿ — ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಶ್ರುತಿ. ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಸ್ವರ. 

ಅಪಸ್ವರ--ಇದು ಸುಸ್ವರಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ದವಾದ ಅಪಶ್ರುತಿಯ ಸ್ವರ. 

ಸುಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿರುಚಿಯಿರುವ ಶ್ರೋತ್ಸ ಗಳಿಗೆ ಅಪಸ್ವರವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ 

ಆಘಾತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕೆಟ ಸ್ರಿ ಕೂಗು ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುವುದುಂಟು. 

ಆಪಸ್ವರಿತ- ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕಟೀರೇಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧವಾದ 

ಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಳೆವ ಸೊಂಟದ ಕ್ರಿಯೆಯು ಅವೆಸ್ವರಿತ. 
ಅಪಲಾ ಸ--ಭರತನಾಟ್ಯದ ವಾಚಿಕಾಭಿನಯದ ೧೨ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 

ಬಗೆ. ಮೊದಲು ಹೇಳಿದ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವುದೇ ಅಪಲಾಪ. 

ಅಪ್ಪರ್ (೭ನೇ ಶ್ರ ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಶೈವನಾಯನಾರರು. ತೇವಾರಂ ಗೀತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದ ಮೂವರು ಸಂತರಲ್ಲಿ 

ಒಬ್ಬರು. ಇವರಿಗೆ ತಿರುನಾವಕ್ಚರಸು ಮತ್ತು ವಾಗೀಶ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. 

ಇವರು ವೆಳ್ಳಾಳ ಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಜೈನಮತಾವಲಂಬಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಅಪಾರ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾ ನದಿಂದ ಧೆರ್ಮಸೇನ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಜೈನಗುರುವಾದರು. 

ಅಣ್ಣ ನು ಹಂದೂಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಂತೆ ಬುದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು 

ಇವರ ತಂಗಿ ತಿವನನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದಳು. ಆದರಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾನಂತರ ಅಪ್ಪರ್ 

ಹಿಂದೂಧರ್ಮವನ್ನು ಪುನಃ ಅವಲಂಬಿಸಿದನು. ಇವರು ತಿರುಜ್ಞಾನ ಸಂಬಂಧೆರ 

ಹಿರಿಯ ಸಮಕಾಲೀನರು. ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶೈವಜೀವಾಲಯ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಹಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಅಪವೇಷ್ಟಿತ--ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಹಸ್ತ 

ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಥಧೆ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಕೆಳಕ್ಟೆ ಜಾಚುವುದಕ್ಕೆ ಅಪವೇಷ್ಟಿತ 
ಹೆಸ್ತವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಅಘ್ತಾ ಐ. ಎ. ವತೌಸಿ೫'.. ಇದರ ಅರ್ಧ « ಸಂಗೀತ ಮಾರ್ತಾಂಡ '. 

ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಾಯಕ ಉಸ್ತಾದ್ ಫಯಾಜ್ ಖಾನರಿಗೆ ಮೈಸೂರಿನ 
ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃ ಷ್ಲೆರಾಜ ಒಡೆಯರು ಈ ಬಿರುದನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದರು 

ಅಪ್ರಮೇಯ ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅಃ ಸೆನಿದಮಗಮರಿಸೆ 
ಅಪ್ರತಿವುಧ್ಯಮು-.-ಮೇಳಾಧಿಕಾರಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಮಧ್ಯಮ 

ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಮಥ್ಯಮ ಶ್ರುತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಶ್ರುತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರುವ ಹೆಸರು. ಇದು 
ಬೇಗಡೆ ಮಧ್ಯೆಮದಂತೆ. 
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ಅಸಾತ್ರ ಲಕ್ಷಣ ---ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ಅಭಿನಯ ದರ್ಪಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಹೂಗಣ್ಣಿನವಳು, ಕೂದಲಿಲ್ಲದವಳು, ದಪ್ಪತುಟಿಯವಳು, ಅತಿ 

ದಪ್ಪವಾಗಿ, ಅತಿಕ್ಸತಳಾಗಿ, ಅತಿ ಎತ್ತರ ಅಥವಾ ಕುಳ್ಳಾಗಿರುವವಳು, ಗೂನು 

ಬೆನ್ನಿನವಳು, ವುಢುರವಾದ ಸ್ವರವಿಲ್ಲದವಳು ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಇವರು ಯೋಗ್ಯರಲ್ಲ. 

ಅಪ್ಪಾ ಸ್ಮಾಮಿ ಅಯ್ಯೆರ್--ಇವರು ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಥ ಆಯ್ಯರ್'ರವರ 

ಕೆರಿಯೆ ಸಹೋದರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. 

ಅಪ್ಪುಕುಟ್ಟಿನಟುವ ನ್ ಇವರು ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ 

ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ರ್ರಿ ಗಳ (೧೭೬೨-೧೮-೨೭) ಸಮಕಾಲೀನರಾನಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಇವರಿಗೆ ತನ್ನ ವಾಂಡಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಹೆಮೆ ಇದ್ದಿ ತು ಆದ್ದರಿಂದ 

ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಜಲಾ ನ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿತ್ತು ಸ್ಯ ಇದರಿಂದ 

ಅನೇಕ ನಿದ್ವಾಂಸರು ಮನನೊಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ದೂರಿತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡ 

ಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಂಡರು.  ನಟುವನ್ಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು 

ನಾಗಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅವರನ್ನು ಕೋಡಿದೊಡನೆ ನಟುವನ್ನರಿಗೆ ಸವಾಲನ್ನು 

ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಭಯವಾಯಿತು. “ನಾನೊ ನಿಮಗೆ ಸಮಾನನಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ 

ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಕಿ. ನನ್ನಿಂದಾಗಿ ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದಿರುವುದೇ 

ನನಗೆ ಸಾಕು. ತಾವೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಿಂಹೆ. ನಾನಾದರೋ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ 

ಒಂದು ಇಲಿಯಂತೆ. ತಮ್ಮ ಸವಾಲನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸದಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಘನ ತಿಸಿ ಯಾವ 

ವಿಧವಾದ ಕುಂದೂ ಉಂಬಾಗುವುದಿಲ್ಲ ೫ ಜು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳಿಗೆ: ಹೇಳಿದ ನಟುವನ್ 

ಸ್ಪಲ್ಪ ಕಾಲಾನಂತರ ನಾಗಸಟ್ಟಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೆ ಹಗೆ ಬಂದು ಮಹಾರಾಜ 

ಸಮ್ಮ ಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾ ಜ ಒಡೆಯರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಶ್ಯಾಮಾಶಾಶ್ರಿಗಳ 

ಹಂಮೆಯನ್ನು "ದು ಮಹಾರಾಜರು ಸ ಸಿಗಳನ್ನು ಮೆ ಸೂರಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲು 

ನಟುವರ್ನರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ನಟ್ಸ್ ಸಂಜಾವೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಮಹಾರಾಜರ 

ಆಶಯವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಮಹಾರಾಜರ 

ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ವಿನಯದಿಂದ ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 

ಅಪೂರ್ಣ - ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾದುದು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಹೆಣ ಅವರೋಹಣ 

ಗಳಿಲ್ಲದ ಔಡವ ಮತ್ತು ಹಾಡವರಾಗಗಳು ಅಪೂರ್ಣ ರಾಗಗಳು. 

ಅಸೂರ್ಣಲಕ್ಷಣ ರಾಗವತಾಲಿಕಾ-- ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯ ಒಂದೆರಡು 

ಲಕ್ಷಣಗಳಿಲ್ಲದಿರುವ ರಾಗಮಾಲಿಕೆ ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರ « ಪನ್ನ ಗೇಂದ್ರ 

ಶಯನ ' ಎಂಬುದು ಒಂದು ಇರ್ ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಗ 

ಮುಡ್ರೆಯಿಲ್ಲ.  * ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಿ? ಎಂಬ ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಮುದ್ರೆ, 

ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರ, ವಿಲೋಮ ಕ್ರಮ ಚಿಟ್ಟಿ ಸ್ತರ ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇರುವುದರಿಂದ 

ಅದು ಪೊರ್ಣಲಕ್ಷಣ ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 
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ಅಬ್ಬ ನಾಭೆ--ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ಸ್ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳ 

ಸಿರುವ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮುದ್ರೆ. 

ಅಬ್ದಲ್ ಕರೀಂಖಾನ್ ಖಾನ್ ಸಾಹೇಬ್ (೧೮೭೨-೧೯೩೭) 

ಖಾನ್ಸಾಹೇಬ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಕರೀವರ್ ಖಾನರು ದಿಲ್ಲಿಯ ಬಳಿ ಕಿರಾನಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 

ಕಿರಾನಾದ id ವಜದ್ ಅಲ್ಲಿಖಾನ್ ದೆಹಲಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ಮಹಮದ್ 

ಷಾನ ಆಸ್ತಾ ತನದ ಪ್ರಖ್ಯಾ ತ ಸಂಗೀತಗಾರ. ಅವನ ಮೂವರು ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 

ಕಾಲೇಖಾನನ ಹಿರಿಯ ಬ್ರ ಅಬ್ದು ಲ್'ಕರೀ(  ವಜದ್ ಖಾನನ ತಮ ಬನ ಮಗ 

ನನ್ನೆ (ಖಾನ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ತ್ಲಿಹೊಂದಿ *ಿರಾನಾಕ್ರೆ ಬಂದನಂತರ "ಬಾಲಕ 

ಅಬ್ದು ಲ್ಕರೀಂ ಸಂಗೀತದ ಪಾ 3ರಂಭದ” ಶಿಕ್ಷಣ ಆಟಾ ಎಂಟು ವರ್ಷದ 

ಬಾಲಕನಾಗಿದ್ದಾ ಗಲೇ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ರ ವಾರ ಕರಿಯರಿಗಾಗಿ ಜುಮ್ಮಾ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲು 

ಗೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದ. ಬಿಂದು ಸಭ ಎಸಾಕತ್ನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅಬ್ದು ಲ್'ಕರೀಂ ಮತ್ತು 

ಸತ ತಃ. ಅಬ್ದುಲ್ ಲತೀಫ್ ಇಬ್ಬರೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಐದ್ವಾಂಸರ ಮೆಚ್ಚಿ ಗೆ 

ಸಡೆದರು. ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಚಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಹೈ ದರ್ಭಕ್ಷ್ಸ್ ನ ಆಯ 

ದಂತೆ ಸುಮಾರು ೧೮೯೦ರಲ್ಲಿ ವೆ ಸೂರಿ ಹೋಗಿನಿಂತರು ವಾ ಸಂದರ್ಭ 

ದಲ್ಲಿ ಅಬ್ದು ಲ್ಕರೀಂನ ಕಚೇರಿ ನಡೆಯಿತು. ಮಹಾರಾಜ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ 

ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಸನ್ಮಾನಿತರಾಗಿ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ಅನಂತರ ತಮ್ಮ 

ತಂದಡೆಯವರೊಡನೆ ಕಾಥೇವಾರ್, ಮಾಳ್ತ್ವಾ, ಭಾವನಗರ, ಜುನಾಗಡ್ ಮುಂತಾದ 

ಕಡೆ ಹಾಡಿ ಕೀರ್ತಿವಂತರಾಗಿ, ನಂತರ ಬರೋಡ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿದರು. 

ಮತ್ತು ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರೂ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು 

ಕರೀಂಖಾನರಿಗೆ ಶ್ರಿ (ಕೃ ಷ್ಣ ನಲ್ಲಿ ಅಪಾರವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿತ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ನನನ್ನು 

ಸ್ತುತಿಸುವ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನೂ, ಭಜನೆಗಳನ್ನೂ ಹಾಡುತ್ತ. ಮೈಮಕೆಯುತ್ತಿ 

ದ್ದರು. ಹಿಂದೂ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಸಂಗೀತ ನಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು: 

ಬರೋಡ ಸಂಸ್ಕಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾ ಗ ಈ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬರೂ ಕೀರ್ತಿ, ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು 

ಎಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಬದ 
ಲಾವಣೆಯುಂದ ಹಸರನ ಬಂದು ಸ್ವಲ ಬ ಕಾಲಾನಂತರ ವಿತಾರಜ್ಗೆ ಬಂದು ನಿಂತರು. 

ಶಿಷ್ಯೆ ಯಾಗಿದ್ದ ತಾರಾಬಾಯಿಯನ್ನು ಸಹನಟ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೆಳಗಾಂ, ಪೂನಾ, 

ಸಾತಾರ್, ಕೊಲಾ 3 ಪುರ, ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ, ಬಿಜಾಪುರ, ಸೊಲ್ಹಾ ಪುರ ಮುಂತಾದ ಕಡೆ 

ಪ್ರವಾಸಮಾಡಿ ಪ್ರ ಖ್ಯಾ ತರಾದರು.. ೧೯೦೨ರಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ಬಾಬು ಮತ್ತು ೧೯೦೫ರಲ್ಲಿ 

ನೇರಾಬಾಯಿ ಬತೋದಕಂ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವರ ಪತ್ಲಿ ತಾರಾ ಜನ್ಮ 

ವಿತ್ತರು. ಮುಂದೆ ಕಮಲಾಬಾಯಿ, ಪಾಪಾ, ಸರಸ್ವತಿರಾಣಿ ಇವರುಗಳು ಜನಿಸಿದರು. 

ಸರಸ್ವತಿಶಾಣಿ ಮಂತಿಶಿ ಗೀತಗಳ ಮಸೆಶಸಾಯಕಿ. ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಖಾನರು ತಮ್ಮ 

ಶಾರೀರವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೀನಸ್ಥಿ ತಿಗೆ ಬಂದರು. ಕೊನೆಗೆ ಬಿಜಾಪುರದ 
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ಸವಿಖಾಪದ ಗೊಡ್ಡದ ಮೇಲಿರುವ ಒಬ್ಬ ಸಂತರ ಸಮಾಧಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ 

ಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮೊದಲಿನ ಶಾರೀರವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ೧೯೧೦ರಲ್ಲಿ 

ಬೆಳಗಾಂನಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ದಲು: ಇದು 

ಗುರುಕುಲದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಸ ಯನ್ನು 

ಪುಣೆಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿದರು. ಇದು ಈಗಲೂ ಇದೆ. ನಂತರ ಅಮ ್ರು ಕೇರದೆಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 

ಶಿರಡಿಯ ಸಾಯಿಬಾಬಾರವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ, ಹಾಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದರು- 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಡೆ ನಾಗಪುರದಲ್ಲಿದ್ದು ೧೯೧೪ರಲ್ಲಿ ಪುಣೆಗೆ ಬಂದರು. ೧೯೧೮ರವರೆಗೆ 

ಯುದ್ಧನಿಧಿಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಂಚರಿಸಿ ಅನೇಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರು. 

೧೯೧೫ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕರೆಯಂತೆ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಂದು 

ಹಾಡಿ ಚ ತಕ್ಕ ಹೀಗಿದ್ದಾಗ ಆರ್ಯ ಸಂಗೀತ ವದ್ಯಾಲಿಯವನ್ನು 

ನಡೆಸುವ ವಿಚಾರ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಇವರೆ ಪತ್ತಿ ತಾರಾ ಒಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ 

ಬೆಳೆದು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಸ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ ಒಂದು ದಿನ ರಾಖಾ 

ಹೇಳದೆ ಕಾಣೆಯಾದಳು. ಖಾನರು ಪುನಃ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಕೊಂಡರು. ೧೯೧೯ರಲ್ಲಿ 

ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ ನವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭ 

ಏರ್ಪಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ ಸಂಗೀತರತ್ಟ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ಸಿತ್ತು ಹಾರವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ 

ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ೧೯೨೩ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್, ೧೯೨೪ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಕತ್ತ ಗಳ ಪ್ರವಾಸ 

ಮಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿಗಳಿಸಿದರು. ೧೯೨೭ರಿಂದ ಮಿಸಾರಜ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿ ನಿಂತರು. 

೧೯೩೭ರ ವೇಳೆಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ರೂಢಿವಾಡಿ 

ಕೊಂಡರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಮ ನೀ ಸಮಾನಮೆವರು ಎಂಬುದು ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ 

ವಾಗಿದೆ ೧೯೩೭ರಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರಿನಿಂದ ಪಾಂಡಿಚೇರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದಾ ಗ ಅನಾರೋಗ್ಯ 
ಉಂಟಾಗಿ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಪ್ಪೆರುಮಾಳ್" ಕೋಯಿಲ್" ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ 
ಕಾಲವಾದರು. 

ಇವರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದವರೆಂದರೆ ಸವಾಯಿ ಗಂಧೆರ್ವ, 

ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಬುವಾ, ಕಪಿಲೇಶ್ವರ, ಬೆಹೆರೆಬುವಾ, ತಾರಾಬಾಯಿ, ಬನ್ನ ಬಾಯಿ, 

ಶಂಕರರಾವ” ಸರ್ನಾಯಕ್ ಮೊನವಲಾದವರು. ಇವರ ಪುತ್ರಿ ಹೀರಾಬಾಯಿ 

ರಹೀದ್' ಖಾನರಿಂದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತರು. 

ಅಬ್ದುಲ್: ಕರೀಂಖಾನರ “ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡಿ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. 

ಅವರ ತಾನಗಳೆಂದರೆ ಮಿಂಚಿನಂತೆ, ಗುಡುಗುಡುಗಿದಂತೆ, ಭಾವಪೂರ್ಣವಾದ ಗಾಯನ. 

ಪೂರಿಯಾ, ಬಾಗೇಶ್ರೀ, ಭೂಪ್, ಶುದ್ಧಕಲ್ಯಾಣ್, ಬಸಂತ್, ತೋಡಿ, 

ಜೀವನ್'ಪುರಿ, ಹೋಗಿಯಾ, ಬಿಲಾವಲ್ ಮುಂತಾದ ರಾಗಗಳನ್ನು Ne ಚೆನ್ನಾ ಗಿ 

ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದಿಗೂ ಪಿಯಾಬಿನನಾಹಿ, ಜಮುನಾ ಇ ತೀರ್ ಸ 

ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರ ದಿವ್ಯಗಾಯನವು ಸ್ಮರಣೆಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. 
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ಅಬ್ಬಿ--ಇದು ೩೫ ಸುಳಾದಿ ಸಸ್ತ ಶಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರಶ್ರ ಜಾತಿ ಏಕತಾಳದ 

ಹೆಸರು. ಮ ಸಂಖ್ಯೆಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ 

ಅಕ್ಷರಕಾಲ 

ಅಬ್ರಹಾಂ ಪಂಡಿತರ”--ಆಬ್ರಹಾಂ ಪಂಡಿತರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಇವರು ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ « ಕರುಣಾಮೃತ 

ಸಾಗರಂ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು... ಇದೊಂದು. ೧೫೦೦ ಪುಟಿಗಳಿಗೂ 

ವಿತಾರಿದ ಬೃಹೆದ್ಲ್ಪ್ರ ಂಥ. ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಗಣಿಯಂತಿದೆ. ೨೦ನೆಯ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಮೆ ೀಳನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಇವರೆ ಮೊದಲಿಗರು, 

೧೯೧೨-೧೬ರಲ್ಲಿ ಸಮೆ ಳನಗಳು ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದುವು. ೧೯೧೬ರಲ್ಲಿ 

ಬಕೋಡೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವ ಧಮ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ 

ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ಬ್ರಿಟಷ್ ಸರ್ಕಾರವು ಇವರಿಗೆ ರಾವ್ಸಾಹೇಬ್ ಎಂಬ 

ಬಿರುದೆನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಿತು 

ಅಭೆಯಾಂಬಾ ನವಾವರಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳಂ- ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು 

ಕ್ಲೇತ್ರಾಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಯೂರಂ ಎಂಬ ಸ್ಥಳತ್ರ ಹೋದರು. 

ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಶಿವದೇವಾಲಯ ವಿದೆ. ಮಯೂರನಾಥಧಸ್ವಾಮಿ 

ಮತ್ತು ಆಹಾ ಅಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ದೇವ ದೀಕ್ಷಿತರು ಹಲವು ತಿಂಗಳು 

ಮಯೂರದಲ್ಲಿಯೇ ನಿಂತು ಶಿವ ಮತ್ತು ಡೇವಿಯ ಮೇಲೆ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದರು. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಯಾಂಬಾ ದೇವಿಯ ಕೃತಿಗಳು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ರಾಗದ 

ರೂವುರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ತಂತ್ರ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ. ಕುಂಡಲಿನಿ 

ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮವು ಕೇದಾರರಾಗದ € ಅಂಬಿಕಾಯಾ ಅಭಯಾಂಬಿಕಾಯು? 

ಎಂಬ ಕ್ಲತಿಯವನ್ಲಿಡೆ. ಈ ಕೃತಿಗಳು ವಿಭಕ್ತಿ ಕೃತಿಗಳು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ, 

ಅಭಯಾಂಬಾ ಜಗದಂಬ --ಕಲ್ಯಾಣಿ 

ಆರ್ಯಮಭಯಮಾಂ —ಚ್ಛೈೆರವಿ 

ಗಿರಿಜಯ ಅಜಯ ಶಂಕರಾಭರಣ 

ಅಭಯಾಂಬಿಕಾಯ್ಕೆ ಯದುಕುಲ ಕಾಂಬೋಧಿ 

ಅಭಯಾಂಬಿಕಾಯ ಕೇದಾರಗೌಳ 

ಆಂಬಿಕಾಯಾ ಅಭಯಾಂಬಿಕಾಯ- ಕೇದಾರ 

ಅಭಯಾಂಬಿಕಾಯಾಂ--ಶಹನ 

ದಾಕ್ಟ್ರ್ಯಾಯಣಿ ತೋಡಿ 

ಶ್ರೀ ಆಜಾ ಫಿನ್ನು--ಶ್ರೀರಾಗ 

ಅಭಾವ... ಭಾವವಿಲ್ಲದೆ ರಾಗವನ್ನು ಇಡಿದರೆ ಅದು ಅಭಾವ. ರಾಗದಲ್ಲಿ 

ಅಲ ಬ್ರಪ್ರ ಯೋಗದ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಡಿಜೆ ಆ ರಾಗವು ತನ್ನ ಸತ್ವ ಮತ್ತು 
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ವೈತಿಷ್ಟ ಗಳನ್ನು ಕಳೆಮಕೊಂಡು ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀರಾಗದಲ್ಲಿ 

ಪದನಿವಮ--ಎಂಬ ಸ್ವರಗುಚ್ಛೈವನ್ನು ಕ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅಭಾವ 

ಉಂಟಾಗುವುದು. 

ಅಭ್ಯಾಸಗಾನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಯುವಾಗ ಅಭ್ಯಸಿಸುವ ಸಂಗೀತ 

ಭಾಗ. ಶಾರೀರವನ್ನು ಪಳಗಿಸಲು ಅಥವಾ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಮುಡಿಸಲು ಕಲಿಯುವ 

ಗೀತಗಳು, ವರ್ಣಗಳು, ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ವರ್ಣಾ ನ ಮತ್ತು ತಾಳಜ್ಜ್ಞ್ಞಾ ನ 

ಉಂಟಾಗುತ್ತ ಡೆ. ಸಭಾ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನಲಿಯುವ ಮೊದಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 

ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಿಯು ಅಭ್ಯಾಸ ಗಾನ ಭಾಗವನ್ನು ಕಲಿಯಲೇ ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮುಂದೆ 

ಸಂಗೀತ ಕಛೇರಿಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಭಿನಂಯುಸಾರ ಸಂಪುಟಂ--೧೯ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ 
ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಎಂಬುವರು ರಚಿಸಿದ ತಮಿಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ. 

ಇದನ್ನು ಮದ್ರಾಸಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಪ್ರಕಟಸಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 

ಆರು ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. 

೧. ವಿವೇಕ ಪ್ರಕಾಶ ಜೋಧಂ--ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಷ್ಯರಲ್ಲಿರ 

ಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು, ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಬೋಧೆನಾಕ್ರಮ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳ 

ವಿವೇಚನೆ ಇದೆ. 

೨. ನಾಂರಿಕಾ ಮಾಯಕ ಭಾವ ಲಕ್ಷಣಂ--ನಿವಿಧೆ ರಸಗಳನ್ನು 

ಈುರಿತು ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

೩. ರಸಪರಿಮಳೆಂ--ವಿವಿಧೆ ರಸಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವೇಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

೪, ಉಪಮಾನ ಚಿಂತಾಮಣಿ 

೫. ಅಭಿನಯಾಮುತಂ- ಶಿರಸ್ಸು, ಹಸ್ತಗಳು ಮುಂತಾದ ಅಂಗಗಳ 
ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ. 

೬. ಭಾವ ಪ್ರಕಾಶಂ - ಭಾವಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟನ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವಿದೆ. 

ಅಭಿನಯ -_ ಅಭಿನಯವು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ 

ವಾದುದು ರನಭಾವಗಳು ಜೀವವಾದರೆ ಅಭಿನಯವು ದೇಹೆ. ಆಭಿನಯವೆಂದರೆ 

ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಭರತನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನೀಲ ಧಾತುವಿಗೆ 

ಮುಂದೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಎಂಬ ಅರ್ಧ ಬರುತ್ತದೆ. «ಅಭಿ' ಎಂದರೆ 

ಕಡೆಗೆ ಅಧವಾ ದಿಕ್ರಿನಲ್ಲಿ ಎಂದರ್ಥ. ರಂಗಭೂಮಿಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಕಡೆಗೆ 

ಎಂದಕೆ ರಸಾನುಭವವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಸಾಧೆನವೇ ಅಭಿನಯ. 

ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ಅಭಿನಯವು ಆಂಗಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಆಹಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾತ್ವಿಕ 

ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಧೆವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾಮಾನ್ಯಾಭಿನಯ ಮತ್ತು 

ಚಿತ್ರಾಭಿನಯ ಎಂಬ ಎರಡು ವಿಧಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಭಿನಯವು ಯಾಂತ್ರಿಕ 
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ವಾಗಿರಬಾರದು. ಅದು ಜೀವನದ ಕನ್ನಡಿಯಂತೆ ಇರಬೇಕೆಂದೂ ತನ್ನ 

ಸೂಚನೆಗಳನ್ನೂ, ಬಮಕಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನೂ ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಆಗ 

ಅಭಿನಯ ಚೆನ್ನಾ ಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದೂ ಭರತನು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಅಭಿನವ ಜಯದೇವ ಪದಗಳಿಗೆ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಿರುವ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನನ್ನು ಈ 

ರೀತಿ ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಅಭಿನವ ಭಾರತೀ--ಅಭಿನವ ಗುಪ್ತ ವಿರಚಿತವಾದ ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯ 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಧದ ಅದ್ಭುತ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಗ್ರಂಧ. ಪ್ರಾ ಚೀನ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಈತನ 

ಉಲ್ಲೆ ಖನಗಳು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಗ ಗ್ರಹವು ಮುಖ್ಯ ಆಧಾರ 

ಮಾಗಿಜಿ. 

ಅಭಿನವ ಭೋಜ — ಮೈಸೂರಿನ ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಮತ್ತು 

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉಡ್ಛೆ ಯಾರ ಪಾಳ್ಯದ ಯುವರಂಗ ಭೂಪತಿಗೆ (೧೯ ನೇ ಶ.) ಇದ್ದ 

ಬಿರುದು. ಇವರಿಬ್ಬ ರೂ PE ಸಾಹಿತಿಗಳೂ ಆಗಿದ್ದ ರು. 

ಅಭಿನಯ 'ನರ್ಪಣ- ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಅಥವಾ ನಂದಿನ್” ಎಂಬುವನು ರಚಿ 

ಸಿರುವ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ ಸಂಸ್ಥೃತ ಗ್ರಂಧ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ಭರತಾರ್ಣವವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಧದ 

ಸಂಗ್ರಹೆ ಸ್ನ ಕ್ವರೂಪವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಮಾರು ೩ನೆಯ Fle, 

ಹಿಂದಿನ ಸವನ ಗ್ರಂಥ. ಈ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಸಭಾ, ರಂಗ ಮಂಟಿಸೆ, ನಾಟಿ, ನ ತ್ಯ 

ಮೊದಲಾದ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದ ಗೌಗೆ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಅರ್ಧವನ್ನು BR ಇಡಿ, 

ಹಾಗೆಯೇ ಅಂಗೋಪಾಂಗ “ಜೀದಗಳು, ಅವುಗಳ ಸ್ವರೂಪ ವಿನಿಯೋಗಗಳು, 

ಸೆಂಯುತೆ, ಅಸಂಯುತ ಹೆಸ್ತಗಳು, ನವಗ್ರಹೆ ಹೆಸ್ತಗಳು, ಓಂ ಹಸ್ತಗಳು, ದಶಾವ 

ತಾರ ಹೆಸ್ತಗಳು ಮುಂತಾದುವುಗಳ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. 

ಅಭಿನಯಗಾನ--ಅಭಿನಯದೊಡನೆ ಹಾಡುವುದು. 

ಅಭಿನಯಹಸ್ತ--ಅಭಿನಯ ಮಾಡುವಾಗ ಬಳಸುವ ಹೆಸ್ತ ಮುದ್ರೆ ಗಳು. 

ಅಭಿನವಗುಪ್ತ, —ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ಹ ಅಭಿನವ 

ಪ್ರನೆಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಇವನು ಕಾಶಿ ರದ ವಸ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬ್ರಾಹ ರೌ. ವರಾಹೆ 

ವ ನ ಮಗನಾದ ನೃ ಸಿಂಹೆಗುಪ್ತ ನ ಮಗ ಉತ್ಪಲರಾಜ, ಟ್ಟೀಂದುರಾಜ, 

ಲಕ್ಷ್ಮ ಇಗುಪ್ತ ಮತ್ತು ಭಟ್ಟಿ ತಾತ ಇವನ ಗುರುಗಳು. ಕ್ಷೇಮೇಂದ್ರನು ಇವನ ಶಿಷ್ಯ. 

ಇವನನ್ನು ಆಚಾರ್ಯಪಾಪ ; ಆಜಚಾರ್ಯಾಭಿನವಗ` ಪ್ರಪಾದ ; ಎಂದು ಗೌರವ 

ದಿಂದ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ನಾರದನು ತನ್ನ ಸಂಗೀತಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 
ಇವನನ್ನು ಮಹಾಮಹೇಶ್ವರಾಚಾರ್ಯನೆಂದು ಕರೆದಿದಾ ಫೆ. ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಭರತ 

ಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಕ್ಷೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನಕರ ಕೀರ್ತಿಢರನನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಅಭಿನವ 
ಅತೀ ಮ ಉದ್ಗ್ಪ್ರಂಧವನ್ನು ಬರೆದು ಇತರರಿಗೆ ಆಚಾರ್ಯ ಸಾ ಸ ನದಲ್ಲಿದ್ದಾ ನೆ. 
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ಬೃಹತ್ ಪ್ರತ್ಯಭಿಜ್ಞಾ ವಿಮರ್ಶಿವೀ ಎಂಬ ಈತನ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಇವನ ವಂಶಾವಳಿಯು 

ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಇವನ ಕಾಲ ಕ್ರಿ.ಶ ೧೦೧೩. 

ಅಭಿನನ ಭಟ್ಟಾಚಾರ್ಯ - ಕಲ್ಲಿನಾಥ, ಕುಂಭಕರ್ಣ, ರಾಮಾಮಾತ್ಯ 

ಮುಂತಾದ ಹಿಂದಿನ ಲಕ್ಷಣಕಾರರ ಒಂದು ಬಿರುದು. 

ಅಭಿನವ ಭರತಸಾರಸಂಗ್ರಹ- ೧೭ನೆಯ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ವಿಜಯನಗರದ ಸಾಮಂತನಾಗಿದ್ದ ಮುಮ್ಮಡಿ ಚಿಕ್ಕ ಭೂಪಾಲನೆಂಬುವನು ಬರೆದ 

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಧ. ಕನ್ನಡಲಿಪಿಯಲ್ಲಿಡೆ. ಮುಮ್ಮಡಿ 

ಎಂಬುದು ಒಂದು ಊರು. ಈ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಸಂಗೀತಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧ 

ದಿಂದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಗೀತದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಎರೆಡು 

ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ವಾದ್ಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ 

ವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಐದು ಬಗೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ. ಅವನದ್ದ ಎನ್ನುವ ಬದಲು 

ಚರ್ಮಬದ್ದವೆಂದೂ, ಮಾನವಕಂಠವು ಒಂದು ವಾದ್ಯವೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. ಗೀತಾ 

ಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾದೋತ್ಪತ್ತಿ ಯೆ ವಿವರವಿದೆ. 

ಅಭಿನವರಾಗವಂಂಜರಿ--ಪಂಡಿತ್ ವಿಷ್ಣು ನಾರಾಯಣ ಭಾತ್ಸೃಂಡೆಯವರು 

ವಿಷ್ಣು ಶರ್ಮ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ 

ಗ್ರಂಧ. 

ಅಭಿನವತಾಳಮಂಜರಿ ಅಪ್ರಾತುಳಸಿ ಎಂಬುವರು ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು 

ತಾಳಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ. 

ಅಭಿನಯಾದಿವಿಚಾರ_ ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿನ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಲ್ ಪುಸ್ತಕ 
ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಧ. 

ಅಭಿನಯಂಲಕ್ಷಣ--ಮೇಲ್ವಂಡ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ 

ಗ್ರಂಥ. ಇದನ್ನು ಶೃಂಗಾರ ಶೇಖರ ಎಂಬುವನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಅಭಿನಯಾಕಹುರಂಗೋಪಿವಾಥ್ ಮತ್ತು ನಾಗಭೂಷಣ ಎಂಬುವರಿಂದ 

ರಚಿತವಾದ ಕಧಕಳಿ ನೃತ್ಯದ ಗ್ರಂಥ. 

ಅಭಿರುದ್ದತ- ಇದು ಷೆಡ್ಡಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಮೂರ್ಛನ. ಕರ್ಣಾಟಕ 

ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಕೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ತೋಡಿರಾಗವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

ಅಭಿಲಾಷಿತಾರ್ಥ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ರಾಜಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ 

ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಚಾಳುಕ್ಕ ವಂಶದ ದೊರೆ ೩ನೆಯ 

ಸೋಮೇಶ್ವರನು (೧೧೨೬-೧೧೩೮) ರಚಿಸಿದನು. ಇದು ವಿಶ್ವ ಕೋಶದಂತಿರುವ 

ಗ್ರಂಥ. ಇದರ ನಿನೋದ ವಿಂಶಕಿಯ ಮೂರು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ (೧೬, ೧೭, ೧೮) 

ಸಂಗೀತದ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. ೧೬ನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣ, ಮತ್ತು 

ಗುಣದೋಷಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾ ನೆ. ಇದನ್ನು « ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ವೆಂಬ 
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ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕರಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 

ಹೇಳಿದೆ. ಮಲ್ಲಾರೀ, ಸೌವಿರೀ, ಭೈರವಿ, ಬಂಗಾಳರಾಗ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರೀ, ಕಾಂಬೋಜಿ, 

ಪುನ್ನಾಟಕ, ನಾಗಥ್ವೆನಿ, ಗುರ್ಜರಿ, ಕೌಶಿಕ ಶುದ್ಧ ವರಾಹೀ, ಶುದ್ಧ ನಾಟ, 

ಮೇಘರಾಗ, ಆಹೀರೀ, ಛಾಯಾನಾಟ, ತೋಡಿ, ವೇಳಾವಳೀ, ಛಾಯಾ ಮೇಳಾವಳೀ, 

ಚುಂಫೀ, ರಕ್ತಹಂಸ, ಖಂಭಾರೀ, ಕಾಮೋದಾ, ಕಾಮೋದ ಸಿಂಹಳೀ, ದೇಶಾಂಕ, 

ಢೆನಾಶ್ರೀ, ಸೈಂಧವಿ, ಡೋಂಬಕೃತಿ, ರಾಮಕ್ಸತಿ ಮತ್ತು ತುಂಡಕೃತಿ ರಾಗಗಳನ್ನು 

ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಆಂಧಾಳೀರಾಗವು ಆಂಧ್ರದೇಶದರಾಗ. ಸೋಮರಾಗವೆಂಬ 

ರಾಗವನ್ನು ತಾನು ರೂಪಿಸಿದ್ದೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ ಸ್ವರಮೇಳ ಕಲಾನಿಧಿಯ 

ರಾಮಾಮಾತ್ಯ ನು ಈ ರಾಗವು ಒಳ್ಳೆ ಯೆ ರಾಗವಲ್ಲವೆಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಗಳಾಗಿ ಮ ಸಲಾಗತ್ತೆ. ರಚನೆ ಮತ್ತು ತಂತಿಗಳ 

ಸಂಖ್ಯೆಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ವೀಣೆಗಳನು ಹೆಸರಿಸಿದೆ. 

ಪಟಹ, ಹುಡುಕ್ಕ, ಡಕ್ಕ, ಕರಡ, ಮರ್ದಲ, ತ್ರಿವಳಿ, ಡಮರು, ರುಜಾ, ಕಾಹುಡಾ, 

ಸೇಲುಕ್ಾ, ಸಾಣಕೇ, ಘಟ, ಡಕ್ಕುಲಿ, ದುಂದುಭಿ, ಭೇರಿ ತಾಳ, ಕಾಂಸ್ಕೃತಾಳ, 

ಘಂಟಾ, ಜಯಘಂಟಾ ಎಂಬ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ ಕೆ 

ಅಭಿಸಾರಿಕಾ--ನಾರದನ «ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಅಭಿ ಸಾರಿಕೆ-_ನಾಟ್ಯದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರ ಮತದಂತೆ ನಾಯಕಿಯರ ಮೂಲ 

ಭೇದಗಳು ಎಂಟು ವಿಧೆ. ಅಭಿಸಾರಿಕೆಯು ಎಂಟನೆಯ ವಿಧೆ. ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲದೆ 

ಶೃಂಗಾರ ಸಾಧೆನಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಿಕೊಂಡು, ಯೌವನಾದಿಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 

ಚೇಷ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾ ಅವಕಾಶವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸುಳ್ಳಿನ ಕಂತೆಯನ್ನೇ ಹರಡಿ 
ತನ್ನ ಘನತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ವಭಾವದವಳು. ಭರತಮುನಿಯು 

ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಸಮಯೋಚಿತ ವೇಷ ಭೂಷಣ ವಾಕ್ಟತುರತೆಯಿಂದ ನಾಯಶನಲ್ಲಿ 

ಕಪಟವಾಚರಿಸುವವಳು. 

ಅಭಿ ಮಾನಿನಿ ಈ ರಾಗವು ೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾನವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮದವಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮುಗರಿಸ 
ಅಭಿನಂದ ಎರಡು ಲಘು, ಎರಡು ದ್ರುತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರುವಿರುವ 

ಐದು ಮಾತ್ರಾಕಾಲವುಳ್ಳ ಒಂದು ತಾಳವಿಶೇಷ. 

ಅಭಿನಂದನ ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ 
ತಾಳ. ಇದರ ಅಂಗಗಳು ಎರಡು ಲಘು, ಎರಡು ದ್ರುತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು. 

ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೨೦ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 
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ಅಆಭೀರ--ಸೋಮನಾಧನ ರಾಗವಿಬೋಧನೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 

ಒಂದು ರಾಗ. 

ಅಭುಗ್ನ್ನ ಎ ಭರತನಾಟ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಕ್ರ ಯೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಬಗ್ಗಿ ರುವ ಎದ್ಕೆ 

ಉನ್ನ ತವಾದ ಬೆನ್ನು ಇದ್ದು ಅಂಸವು ಶಿಥಿಲತ್ವ ದಲ್ಲಿರುವುದು. ಸಂಭ್ರ ಮ, 

ವಿಷಾದ, ಮೂರ್ಥ್ಫ್ಥೆ, ಉನ್ಮಾದ ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ 

ಕ್ರಿಯೆ. 

ಅಭೋಗಚರಣ --ವಂಗ್ಲೇಯಕಾರನ ಮುದ್ರೆ ಅಧವಾ ಅಂಕಿತವಿರುವ 

ಕೃತಿಯ ಕೊನೆಯ ಚರಣ. ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಲವು ಚರಣಗಳಿದ್ದ ರೆ ಅಭೋಗ ಚರಣದ. 

ವಿಚಾರವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಚರಣವಿದ್ದ ರೆ ಅದೇ ಮುದ್ರಾ ಚರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅಭೋಗ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧೆಗಳುಂಟು. 

(೧) ವಾಗ್ಗೇಯಶಾರನ ಮುದ್ರೆ ಇರುವ ಚರಣ 

(೨) ಮುದ್ರೆ ಯು ಚರಣದಲ್ಲಿಲ್ಲದೆ ಪಲ್ಲವಿ ಅಥವಾ ಅನ:ಪಲ್ಲನಿಯಲ್ಲಿರುವುದು. 

ಅಭೋಗಿ” ಇದು ತೂತು ವೆಂ ಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ... ಇದೊಂದು ಉಪಾಂಗವಾಗ. ಆಭೋಗಿ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಸ 

ಅ: ಸದಮಗ ರಿಸ 

ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚೆಮನಿಷಾದಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಔಡವ-ಔಡವ 
ಭೇದ, ಮಧ್ಯಮ, ಖುಷಭ ಮತ್ತು ದೈವತಗಳು ಜೀವಸ್ತ್ರರಗಳು, ನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 

ಛಾಯಾಸ್ತ್ರರಗಳು. ಪಂಚಮಹೀನತ್ವದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಭಾವರಸಪುಸ್ಟಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ, ರಾಗವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಶ್ರೀರಂಜಿನಿ ರಾಗಕ್ಕೆ ಜಾರದಂತೆ 

ಗಮನವಿಟ್ಟು ಹಾಡಬೇಕು ಭಕ್ತಿರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಸ ತ್ಯಾಗರಾಜರ « ಮನಸು 

ನಿಲ್ಪ ಶಕ್ತಿಲೇಕಪೋತೇ? ಮತ್ತು « ನನ್ನು ಬ್ರೋವ ನೀಕೆಂತ ತಾಮನಮಾ * ಎಂಬ 

ಕೃತಿಗಳೂ, ಪಟ್ಟಿಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಅಯ್ಯರ್ರವರ « ಮನಸಾಮ್ರದ್ಧ ಗರ್ವಮೇಟಕೇ 3 

ಎಂಬ ಕೃತಿಯೂ, ಗೋಪಾಲಕ್ಸ ಷೆ ಠೇ ಭಾರತಿಯ 4 ಸಭಾಪತಿಕ್ಟು ವೇರುದೈವಂ * ಎಂಬ 

ಕ್ಸ ತಿಯು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ ್ರ ಸಿದ್ದ ಕೃತಿಗಳು 

ಅಭಂಗ---(೧) ಕ ಲಘು ಮತ್ತು ಪ್ಲುತನಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರಾ 

ಕಾಲದ ಒಂದು ತಾಳವಿಶೇಷ. 

(೨) ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಭಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಠರು ತಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು 

ಸಂಗೀತ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಛಂದಸ್ಸು. ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಚಕ್ರಧೆರನೆಂಬುವನು 

ರೂಢಿಗೆ ತಂದನು. ಧಂತರ ಮಹಾನುಭವ ಸಂಥದವರಿಂದ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಮುಂದೆ 

ಸಂತಜ್ಞಾಾ ನೇಶ್ವರ (೧೨೭೫-೧೨೯೬) ಮುಂತಾದ ಭಕ್ತಶ್ರೇಷ್ಮರಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿತು. 

ನಂತರ ಸಂತ ತುಕಾರಾಮನ (೧೬೦೮-೧೬೫೦) ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತಾವನ್ಥೆ ಯನ್ನು 
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ಹೆಡೆಯಿತು.  ತುಕಾರಾಮನ ಅಭಂಗಗಳು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಗಿವೆ. ತಂಜಾವೂರಿನ 

ಮರಾಠಾ ದೊರೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇವು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದು ವು. 

ಅಭಂಗಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಓನೀ ಎಂಬ ಬಂಧೆ ಇದ್ದಿ ತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವ್ರತಿ 

ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಚರಣಗಳಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚರಣವು ಪದಭಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಬ್ಲಾ ನಡೇವನ ಅಭಂಗಮಾಲೆಯೆಂಬ ಒಂದು ಕೃ ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸನ್ನು; ಡ ಅಭಂಗವಿದೆ. 

ನಾಮದೇವನ ಅಭಂಗದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ ೧೨ ಅಕ್ಷರಗಳೂ, 

ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ೧೦ ಅಕ್ಷರಗಳೂ ಇವೆ. ಮೊದಲ ಚರಣದ ಅಂತ್ಯಾಕ್ಷರವು 

ಎರಡನೆಯ ಚರಣದ ೬ನೆಯ ಅಕ್ಷರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳಂತೆಯೇ ಅಭಂಗ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚರಣಗಳಿವೆ. ಅಭಂಗಗಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ಹರಿಕಥೆ, ಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಕೇಳ 

ಬಹುದು. 

ಅಭೆಂಗಿ--ಭರತನಾಟ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಭಾವಭಂಗಿಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ವಿಧ. ಸಮದಿಂದ ಭಾಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಭಂಗಿಮ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ತುಂಡಾದಂಥ ಭಂಗಿಮ. 

ನೇರವಾದ ರೇಖೆಯು ಬಗ್ಗಿ, ಇಬ್ದಾ ಶ್ಸಿಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅಭ್ಯುಚ್ಛಯ-' ಒಂದು pe ಅತೋಟ ಅಲಂಕಾರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 

ಎರಡನೆಯ ಸ್ವರವನ್ನು ಬಿಡಲಾಗುವುದು. ಸಗಪವನಿ ಎಂಬಂತೆ. 

ಅವುರಾವಳಿ- ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮುಗರಿಸ 

ಅಮುರಸಿಂಧು--ತಾಳೃಪಾಕಂ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಒಂದು ರಾಗ. 

ಅಮರಸಿಂಹ ಮಹಾರಾಜ (೧೭೮೮.೧೭೯೯)--ಇವನು ತಂಜಾವೂರಿನ 

ದೊರೆ. ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯ ಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದ ನು. ಇವನ ಆಸ್ಲಾನದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ 

ಅನೇಕ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ವಾಗಿ! ಕ್ಲೇಯಕಾರರಿದ್ದ ರು. ಸ 

ಅವೋರ್ ಕಲ್ಯಾಣೆ- ಹಮೀರ್". ಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗ 

ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರು ಅಮೀರ್ ಖುಸ್ರು ದೆಹಲಿಯ ಸುಲ್ತಾ ನನಾಗಿದ್ದ 

ಅಲ್ಲಾ ಉದ್ದೀನ್ ಖಲ್ವಿ 'ಯ (೧೨೯೬-೧೩೧೫) ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪರ್ಷಿರ್ಯ ಕವಿ 
ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಭಾರತೀಯ ರಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಪದ್ಧ ತಿಯ 

ಹಾಡುಗಳ ಸಮ್ಮ! ಳನದಿಂದ ಹಲವು ಮಿಶ್ರ ರಾಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿದನು. ಸುರ್ಪರ್ದ್, 

ಸಜಗಿರಿ, ಮಿಲಾಪ್ ಎಂಬ ರಾಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಠಿ ಸಿದನೆಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. 
ವಾಲಿ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿದನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 
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ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕನಿಗೂ, ಖುಸ್ತುವಿಗೂ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆ 

ನಡೆಯಿತೆಂದು ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. 

ಅವಿೀರ್ ಹಾನ್--ಅಮೀರ್ ಖಾನರು ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಮೇರುಕಲ್ಪ 

ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿಂದೂನ್ಮಾ ನಿ ಸಂಗೀತ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ದ ತಾರೆಯಾಗಿದ್ದ ರು. ಉಸ್ತಾದರು ೧೯೧೨ರಲ್ಲಿ ಇಂದೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 

ಅವರ ಪೂರ್ವಿಕರು ಚಂಗೇಖಾನ್, ಘಸೀಟೀಖಾನ" ಮುಂತಾದ ಅನೇಕರು ಮೊಗಲ್ 

ಚಕ್ರ ವರ್ತಿಗಳ ಆಸ್ಚಾ ನದ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ರು. ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ 

ಹ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೊಗಲರ ನಂತರ ಈ ವಂಶದವರು ಪೋಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ದೂರವಾದರು. 

ಅಮೀರ್ Rie ತಂದೆ ಉಸ್ತಾದ್ ಶವರ್ಜೇರ್ ಖಾನರು ಪ್ರಸಿದ್ಧೆರಾದ ಸಾರಂಗಿ 

ವಾದಕರೂ, ಗಾಯಕರೂ "ಆಗಿದ್ದ ರು. ತಂಡೆಯವರಲ್ಲಿ 'ನಂನೆಯ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 

ಅಮೀರ್ ಖಾನರಿಗೆ ಸ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಸವು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ನಂತರ ೧೫ವರ್ಷಗಳ 

ನಿರಂತರ ಸಾಧೆನೆಯ ವರವಾಗಿ ಖ್ಯ್ಯಾಲ್ ಗಾಯೆನದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು 

ಪಡೆದರು. ಅಮೀರ್ ಖಾನರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ: ಅಪೂರ್ವವಾದುದು. 

ಕೇಳುವವರಲ್ಲಿ ನಾದ ತನ್ಮಯತೆ ಉಂಟಾಗಿ ದಿವ್ಯಾನುಭವವಾಗುತ್ತಿ ತ್ತು. ನೆಮ್ಮದಿಯ 

ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಖಾನರ Rie ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಬೆತಣ. 

ಅಬ್ಬ ರವಿಲ್ಲದ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರ ದರ್ಶನದ ಆತುರವಿಲ್ಲದ, ಗಾಯನ ತ ನ ಅವರದು. 

ರಾಜಿ "ಚಿತ ತ್ರವಿನ್ಯಾಸ ಸವನ್ನು ಸ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ವಾಗಿ, ಸಂಪನ್ನ ವಾಗಿ ಫಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 

ಅದ್ವಿ ತೀಯರಾಗಿದ್ದ ರು. ಬೈಜೂಬಾವರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಫಂ ಗ a ಹಿನ್ನೆ ಲೆ 

ಗಾಯನವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದ್ದ ರು. ಇವರಿಗೆ ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ 

eS ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯೂ, ೧೯೭೧ರಲ್ಲಿ ಪದ ಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ದೊರೆತಿದ್ದುವು. 

ಫೆಬ್ರವರಿ ಕೇ ದಿನಾಂಕ ೧೭೪ರ ಹಸು ಕಲ್ವತ್ತ ದಲ್ಲಿ ಕಾರಿನ 

ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು ದೆಹಲಿಯ ಅಮರ್ನಾಥ್. 

ಅಮೃತ--ಕಮಾನನ್ನು ಬಳಸಿ ಜಾ ಬಹುದಾದ ಒಂದು ಜಾನಪದ 

ತಂತೀವಾದ್ಯ. 

ಅವ್ಪುತಲಹರಿ ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ | 

ಆ: ಸಗರಿವಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಆವತ ಭನಹನ ಈ ರಾಗವು ಆನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ- 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿ'ಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮ ಗರಿ ಸ 
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ಅಮೃತಪಂಚಮ---ಈ ರಾಗವು ೪೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ದಿವ್ಯಮಣಿಯ 

ಒಂದು ರಃ 

ಆ: ಸರಿಗಮದ ಫಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಮಗಸ 

Re ಸರಿನೆ ಎರಡು ರಾಗಗಳಿವೆ. 
(೧) ಇದು ೬೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಿತ್ರಾಂಬರಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸಧಿವಮಗಸ 
ಇದೊಂದು ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು 

ರಚಿಸಿರುವ « ಆನಂದಾಮ್ಸತ ಕರ್ಣಿಣಿ ” ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಯು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 

ತಿರುನೆಪ್ರೀಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸವಿಶಾಪದಲ್ಲಿರುವ ಎಟ್ಟಿ ಯಾಪುರಕ್ಕೆ ದೀಕ್ಷಿತರು ಒಂದು ಸಲ 

ಹೋಗುತ್ತಿ ದ್ದಾ ಗೆ ಈ ಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ಇನಿಡವಾನ ಮಳೆ ಬು 

(೨) ಇದು ೩೯ಕೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ. ರುಖಾಲವರಾಳಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ರಿಗಮಪದರಠಿಪಸ 

ಅ: ಸೆ ಚ್ ಪದಮಗರಿಸ 
ಅನ್ಫುತ ವಸಂತ-ಈ ರಾಗವು ೫೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಿಂಹೇಂದ್ರ 

ಮಧ್ಯ ಮದ ಒಂದು ಚ್ಚು 

ಆ: ಸ ರಿಗಪಠಥಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 

ಅಮೃತ ತರಂಗಿಣಿ ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಂಕಾರ 

ಧ್ವನಿಯ ಒಂದು ಚನ್ಯಾಕಾಗೆ, ಇದು ಅಮೃತ ರಂಜಿನಿ ರಾಗವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

(೧) ಆ; ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸದನಿದಪಮಗರಿಸ 

(ಆ ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಅಮೃತವಾಹಿನಿ-ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಚ್ಛೆರನಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. _ 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಇದೊಂದು ಹಾಡವರಾಗ. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಷಾದಗಳು ಜೀವಸ್ವರಗಳು 

ಮತ್ತು ಹರಸ್ಸ ರ ವಾದಿ ಸಂವಾದಿ ಸ್ವರಗಳು. ಸರ್ವಕಾಲೀನರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ 

ತ್ರಿ ರಾಮುಪಾದಮಾ ಎಂಬ ಕೃ ತಿಯು ಈ ರಾಗದ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃ ತಿ. 
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ಅಮೃತ ರಂಜಿನಿ-ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಂಕಾರ 

ಧ್ವನಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸರಿಗಮದನಿಸೆ 
ಅ: ಸದನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಅಮೃತ ಲಹರಿ-. ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರ ಶಂಕರಾ 

ಭರಣದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸಗರಿಪಪನಿಸ 
ಅ: ಸೆರಿದಪಮಗರಿಸ 
ಅಮೃತರಕ್ಷಣೆಿ-ಈ ರಾಗವು ೩೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರುೂಲವರಾಳಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸರಿಗಮಪದನಿಪಸ 
ಅ: ಸನಿಪದಮಗರಿಸ 
ಅಮ್ಮುತಲಿಂಗಪಿಳ್ಳಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರು. 

ಅಮೃತಸ್ವರೂಪಿಣಿ. ಈ ರಾಗವು ೭೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರಸಿಕ 

ಪ್ರಿಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದೆ ಸ 

ಅ: ಸೆದಪಮಗರಿಸ 
ಅಮುಕ್ತ---ಸುಹಿರವಾದ್ಯದ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಪೂರ್ತಿ ಮುಚ್ಚಿದ್ದರೆ 

ಆದು ಅಮುಕ್ತವೆಸಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅಯಂಗರ್ ಕೋವಿಲ್-- ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೆಯ ಸವಿತಾಪದಲ್ಲಿ 

ರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತ ಶಿಲಾ 

ಸ್ತಂಭವಿದೆ. 

ಅಯುಗರ್ ಕುರವಂಣಿ-_ಅಯಗರ್ ಕೋವಿಲ್ನ ಸುಂದರರಾಜ ಪೆರು 

ಮಾರ" ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ತವಿಂಳಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಗೆ «ಯಾರ 

ರಾಗಿದ್ದ ಕವಿಕುಂಜರ ಭಾರತಿಯು (೧೮೧೦-೧೮೯೬) ರಚಿಸಿರುವ ಕುರವಂಜಿ ಶೈಲಿಯ 

ನಾಟಕ. 

ಆಯುಗಿಯೆ ಜೊಕ್ಕನಾಥರ್--ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದ 
ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ. ತಮಿಳು ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಅಯ್ಯರ್ ಸಿ ಎಸ್. ೧೯೩೧೩೧೩೯ of South Indian 

Music ಮತ್ತು Art and Technique of Violin Play ಎಂಬ 
ಗ್ರ ಎಥಗಳ ಲೇಖಕರು. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಶ್ರುತಿ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ 

ಮಾಡಿ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಸಿದ್ದಾರೆ. 
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ಅಯ್ಯಾಾಭಾಗವತರ್--ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯರು. 

ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ರು. ಪಿಟೀಲು ಮತ್ತು 

ವೀಣೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಅಯ್ಯರ್ ಮಾಳ್- ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ಅಯ್ಯರ್'ವಾಳ್ 

ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಯ್ಯರ್'ವಾಳ್” ಕೃತಿ ಎಂದರೆ ತ್ಯಾ ಗತ್ತಾಜರ ಕ್ಕ ತಿ. 

ಅಯ್ಯಾ ಸಾವಿಂ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಶಿಷ್ಟರು. ತಾನವರ್ಣಗಳು 

ಮತ್ತು ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ವಾಗ್ಗೆ €ಯೆಕಾರರು. 

ಅಯಾ ವಾಳ್ (೧೮ನೇ ಶ.)ಶ್ರೀಧರವೆಂಕಟೀಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತರು ತಮಿಳು 
ನಾಡಿನ ತಿರುವಿಶೈ ನಲ್ಲೂರು ಅಧವಾ ತಿರುವೈಯಲೂರಿನವರು. ಜನರು ಇವರನ್ನು 

ಅಯ್ಯಾವಾಳ” ಎಂದು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರು. ಇವರು ಸದಾತಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ 

ಮತ್ತು ಬೋಥೇಂದ್ರ ಸದ್ದು ರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಮಸಾಲೀನರು. ಇವರು ಹೆಲವು 

ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಖ್ಯಾ ತರಾಗಿರುವರು. ಆಖ್ಯಾಷಸ್ಮಿ, ಸಾಹೇಂದ್ರವಿಲಾಸ 

ಕಾವ್ಯ, ಶಿವಭಕ್ತಿ ಕಲ್ಪ ಲತಿಕಾ, ಸನಕ ಸ್ತೋತ್ರ, ಜಂಬುನಾಧಾಷ್ಟ ಕ, ಗಂಗಾಶತಕ 

ಇವು ಅವರ ಕೃತಿಗಳು. ಇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಡೈವಭಕ್ತ ರಾಗಿದ್ದ ರು. ಹಲವು ಭಕ್ತಿ 

ಗೀತಗಳನ್ನು ಚದರು, ನಾಮ ಸೀತಿ ಮತ್ತು ಭಜನ ಪದ ಸತಿಯನ್ನು 

ಜನಪ್ರಿಯವನ್ನಾ ಗಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ನವಚ್ಛೈ ತನ್ಯ ನೀಡಿದರು. ಭಕ್ತೇ ಶ್ರೀಥರವೆಂಕಟೆ 

ಗುರುವರ್ಯ ಎಂಬ ಕೇದಾರಗೌಳರಾಗ ಆದಿತಾಳದ ತತ ಇವರ ಸ್ತು ಸ್ 

ಕೃ ತಿ. ಪ್ರ ತಿವರ್ಷವೂ ತಿರುವಿಶೆ ಕೈನಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವರ ಸ ರಣ ಮತ್ತು ಗೌರವಾರ್ಥ ವಾಗಿ 

ಉತ್ಸ ವಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ೨ ಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಜ್ RE ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಉತ್ಸ ವದ ೧೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕಚೇರಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಇವರ 

ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ತಿ ನಮಾಸದ (ನವೆಂಬರ್) ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನ ಒಂದು 
ಪವಾಡವು ನಡೆಯಿತೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅಂದು ಅವರ ತಂದೆಯ ಪುಣ್ಯ ತಿಥಿ. 

ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಸಿದ್ಧ ತೆಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವು ಹಸಿವಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಚು 

ಬಂದು ಊಟಿ "ಬೇಡಿದ. "ಎಣ್ಟಿತರು ಸ ನೃಲ ಬ್ರವೂ ಹಿಂದು ಮದು. ನೋಡದೆ ಅವನಿಗೆ 

ಊಟ ಹಾಕುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿಗೆ ಹೇಳಿದರು ಅವನಿಗೆ ಊಟವಾಯಿತು. 

ಇದರಿಂದ ಆ ಊರಿನ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂದಿತು. ಅವರು ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ 

ಬಹಿಷ್ಕಾರ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಹೆದರಿಸಿದರು. ಶ್ರಾ ದ್ವಮಾಡ ಕೂಡದೆಂದು ಹೇಳಿದರು. 

ದೀಕ್ಷಿತರು ಗಂಗಾಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದೊಂದೇ ದಾರಿಯೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳಿದರು. 

ತಾವು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ಧಾರ್ಮಿಕವಾದುದೆಂದು ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ದೃಢ ವಿಶ್ವಾಸವಿತ್ತು. 

ಮರುಮಾತಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಹಿತ್ತಲಿನ RN ಮುಂಜಿ” ಕುಳಿತು 

ಗಂಗಾಷ್ಟಕವನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಕೂಡಲೇ ಆ ಬಾವಿಯ ನೀರು ಉಕ್ಕಿ ಹೆರಿದು, 

ಅವರ ಮನೆ ಮತ್ತು ಆ ಊರಿನ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹರಿಯಿತು. ಅನರ ಪತ್ಲಿಯು 
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ಶ್ರಾದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೊಸಸಿದ್ದ ತೆ ಮಾಡಿದರು. ದೈ ವಲೀಲೆಯೋ ಎಂಬಂತೆ ಇಬ್ಬರು 
ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅವರ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು, ದೀಕ್ಷಿತರು ಶ್ರಾದ್ಧ ನಡೆಸಿದರು ಭೋಜನಾ 

ನಂತರ ಅವರಿಬ್ಬರು ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ತಾಂಬೂಲ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು 

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು. ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದ ದೀಕ್ಷಿತರು ಹೊರಗೆ ಬಂದು 

| ನೋಡಿದಾಗ ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಅದ್ಭಶ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ಪವಾಡವನ್ನು ನೋಡಿದ 

ಆ ಊರಿನ ಜನರು ದೀಕ್ಷಿತರ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದರು. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಅವರಿಗೆ 

ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. 

ಈ ವವಾಡವು ನಡೆದ ದಿನ ಪ್ರ ತಿವರ್ಷವೂ ಅಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾ 

ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆ ದಿನ ಇವರ ಮನೆಯ ಆ ಪವಿತ್ರ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ 

ಸ್ತಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಅರಥಾ ಪು---ಮೃದಂಗದ ಬಲದ ಮೇಲೆ ಕೊಡುವ ಛಾಪು 

ಅರರುುಂಪ--ಅರ್ಥರುುಂವೆತಾಳ ಇದರಕಾಲ ಗಣನೆಯು ೧, ೨,೧, ೨,೩, 

ಅಂದರೆ ತಕ ತಕಿಟ. ಇದರ ಹೆಸರು ಖಂಡಛಾಪುತಾಳ. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ 

೫ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 

ಅರಾಗ--ಪಾಲ್ಫೆ ಯಾಳ್ನಿಂದ ಉಂಟಾದ ಒಂದು ಪುರಾತನರಾಗ. 

ಅರಬಟ್ಟಿನಾವಲರ್ ಬರತಶಾಸ್ತಿರಂ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ 

ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿದ್ವಾಂಸ. 

ಅರಾಳೆ--ಇದಮು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಸ್ತ ಮುದ್ರೆ. ತರ್ಜವನಿ 

ಯನ್ನು ಧನುರಾಕಾರವಾಗಿ ಬನ್ನಿಸಿ, ಅಂಗುಷ್ಮವನ್ನು ಕುಂಚಿತವಾಗಿ ಹಿಡಿದು ಉಳಿದ 

ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಚಾಚಿರುವಂತಹ ಹಸ್ತ. ತರ್ಜನಿ ಮತ್ತು 

ಹೆಬ್ಬೆರಳು ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಸೇರಿಸಬಾರದು. ಮೇಲೆ ಜಾಚೆಲ್ಪಟ್ಟ ಮಿಕ್ಕ ಬೆರಳು 

ಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿರಬೇಕು ಧೈರ್ಯ, ಸ್ಟೈರ್ಯ, 
ಗರ್ವ, ಉತ್ಸಾಹ, ಕ್ಷೋಭೆ, ದಿನ್ಯವಸ್ತು, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಆಸೆ, ಹಿತವಾದ ಭಾವಗಳು, 

ವಿವರಣೆ, ಹ್ರ್ರೀಯರು ಜಡೆಹಾಕೆಕೆೊಳ್ಳುವುದು, ಬಿಚ್ಚುವುದು ಮೊದಲಾದುವನ್ನು 

ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ 

ಅರಾಳಕಬಿಕವುುಖ--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಸ್ತಭೇದ- 

ಅಂಗ್ಲೆಗಳು ಹೊರಮುಖವಾಗಿರುವ ಎರಡು ಅಲಪಲ್ಲವ ಹೆಸ್ತ ಗಳನ್ನು ಪೆದ್ಮಕೋಶಹೆಸ್ತ 

ಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿ ನಂತರ ಒಂದು ಹಸ್ತೆ ವನ್ನು ಅರಾಳವಾಗಿಯೂ 

ಮತ್ತೊ ದನ್ನು ಕಟಕಾಮುಖವಾಗಿಯೂ ಹಿಡಿದಾಗ ಅದು ಅರಾಳಕಟಕಾಮುಖ 

ಹಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಅರಿಯೆಕುಡಿ ರಾಮಾನುಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ (೧೮೯೦-೧೯೬೭) 
ಅರಿಯೆಕುಡಿ ರಾಮಾನುಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರ ಹೆಸರನ್ನು ಇಂದಿನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚ 
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ದಲ್ಲಿ ಕೇಳದವರಿಲ್ಲ. ಇವರು ೫೦ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಮಾರಿದ ಕಾಲ ಅಖಂಡವಾದ ಸೇವೆ 

ಸಪ್ಲಿಸಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಸೊಬಗನ್ನೂ, ವೈಖರಿಯನ್ನೂ ಮತ್ತು ಮಹೆತ್ವವನ್ನೂ 

ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರೈಕ್ಕುಡಿಗೆ 

ಸವಿತಾಸದಲ್ಲಿರುವ ಅರಿಯಕುಡಿ ಎಂಬ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ೧೯-೫-೮೦ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 

ಇವರ ತಂದೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಸಂಪನ್ನರೂ, ಜ್ಯೋತಿಷಿಯೂ ಆಗಿದ್ದ ತಿರುವೆಂಕಟಾ 

ಚಾರ್ಯರು. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರನ್ನು ಅವರ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಿ 

ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 

ಪುದುಕೋಟಿ ಮಲಯಪ್ಪ ಅಯ್ಯರ್ ಎಂಬುವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ 
ವನ್ನು ಪಡೆದು ತರುವಾಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಲ್ಲವಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ನಾಮಕ್ಕಲ್ ನರಸಿಂಹೆ 

ಅಯ್ಯಂಂಗಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಪ್ರಶಿಷ್ಯ ಸಟ್ಟಿಂ 
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ರವರ ಶಿಷ್ಯರೂ, ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರೂ, ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೂ 

ಆಗಿದ್ದ ಪೂಚ್ಚಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರನ್ಲಿ (ರಾಮನಾಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್) 

ಸುಮಾರು ೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವಡೆದರು. ತಮ್ಮ ೨೦ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಮದುವೆ ಮನೆ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು 

ಗುರುವಿನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ 

ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ತೊಡಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಖ್ಯಾತರಾದರು. 

ಅರಿಯಕುಡಿಯೆವರ ಕಚೇರಿಗಳ: ಪಂಡಿತ ಮತ್ತು ಪಾಮರ ರಂಜಕವಾಗಿರು 

ತ್ತಿದ್ದುವು. ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಚೌಕಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರಿಸಿ ರಾಗದ ಮತ್ತು ಸ್ವರದ ಹಲವು 
ಮುಖಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹುವ ಕಲೆ ಇವರಿಗೆ ಅಧೀನವಾಗಿತ್ತು. ಇವರ ರೀತಿ ಮಧ್ಯೆ 

ಮಾರ್ಗ ಅಥವಾ ಸುವರ್ಣಮಾರ್ಗ. ಯಾವ ಭಾಗವನ್ನೇ ಆಗಲಿ ವಿಪರೀತವಾಗಿ ಹಾಡು 

ತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿತ ಮತ್ತು ಮಿತವಾಗಿ ಗಮಕಯುಕ್ತವಾಗಿ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪೂರ್ಣ 

ವಾಗಿ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಯಾವ ರಾಗದ ವರ್ಣ 

ದಿಂದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೋ ಆ ರಾಗದಲ್ಲೀ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಹಾಡು 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಮಧ್ಯಮಕಾಲದ ಕೃತಿಗಳು, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ರಾಗಗಳು, ಪ್ರತಿಮಧ್ಯಮ 

ರಾಗಗಳು, ವಿಳಂಬ ಕಾಲದ ಕೃತಿಗಳು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಹಾಡು 

ತ್ತಿದ್ದರು... ತಾರಸ್ಥಾಯಿ ಪಂಚಮದಲ್ಲಿ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 
ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ, ಒಂದಾದ ನಂತರ 

ಇನ್ನೊಂದು ರಚನೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ « ವಿರಾಮ ವಿಲ್ಲಸೆ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ೪ ಗಂಟಿ 

ಗಳ ಕಾಲದ ಕಚೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಗಗಳನ್ನು ೩ ೪ ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಡಿ 
ಅವುಗಳ ಸ್ವರೊಸನನ್ನು ತೋರಿಸಿ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸ 
ರೊಡನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾದ ಗಣಿತ ಮತ್ತು ಗದ್ದಲಮಯವಾದ ಗುದ್ದಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 
ವೇದಿಕೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಗ ತಾನೇ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ತರುಣ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಾರ 
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ರೊಡನೆ ಸಹಕರಿಸಿ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. ಇವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಂಶವೂ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಾಗಿರುತ್ತಿ ತ್ತು. ಇವರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 

ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಶೈಲಿ, ಶಿಸ್ತು, ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ, ಹುಮ್ಮಸ್ಸು ಪ್ರಶಂಸನೀಯ 
ವಾಗಿದ್ದು ವು 

ಅರಿಯಕುಡಿ ಯವರು ವಿವಿಧೆ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. 

ಇವರು ಸಂಪ್ರ ದಾಯಬದ್ದ ರಾದರೂ ಪ್ರಯೋಗ ಶುಶಲತೆಯುಳ್ಳವರು ಅನೇಕ ಕೃತಿ 

ಗಳಿಗೆ, ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಮಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಸಿ ಮುಂದಿನ 

ಪೀಳಿಗೆಯವರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿಯ ತಿರುಪ್ಪಾವ್ಳೈಯ 

ಮೂನತ್ತು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಸ್ವರಪಡಿಸಿ ಹಾಡಿ ಅವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಿ 

ಕೊಟ್ಟರು. ಅರುಣಾಚಲ ಕವಿರಾಯರ « ರಾಮನಾಟಕಂ? ಎಂಬ ಗೇಯೆನಾಟಿಕದ 

ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವರನಡಿಸಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸಿದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು 
ಹಾಡುವುದನ್ನು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶೈಲಿ, ರೀತಿಯನ್ನು ಸ್ವಾಪಿಸಿದರು. 

ಅರಿಯಕುಡಿಯವರಿಗೆ ಸಂದ ಬಿರುದುಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಗಳು ಅನೇಕ. 

ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ಆಸಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ರು. ೧೯೩೯ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನ 

ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ « ಸಂಗೀತಕಲಾನಿಧಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನೂ ೧೯೫೮ರಲ್ಲಿ 

ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯೆ ಕ್ಷರಿಂದ ಷನ್ಮಭೂಷಣ ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. ಪಾಲ್ಘಾಟ್ 

ಕೆ. ವಿ. ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ, ಬಿ. ರಾಜಂ ಅಯ್ಯರ್, ಮಧುರೆ ಕೃಷ್ಣನ್ ಇವರ 

ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರು. 

ಅರಿಯ ಕುಡಿ ಪಂಥ--ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ 

ರಾಗಿದ್ದ ಅರಿಯ ಕುಡಿ ರಾಮಾನುಜ ಆಯ್ಯೆಂಸಾರ್ಯರ (೧೮೯೦-೧೯೬೭) ಗಾಯೆನ 

ಶೈಲಿ. ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಚೇರಿ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕರು ಹಿತಮಿತ 

ವಾಗಿ, ಗಮಕಯುಕ್ತವಾಗಿ, ವಿದ್ವತ್ರೂರ್ಣವಾಗಿ, ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಹಾಗೂ 

ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾಗಿರುವ ಗಾಯನ ಶೈಲಿಗೆ ಅರಿಯ ಕುಡಿ ಪಂಧವೆನ್ನುವುದು 

ವಾಡಿಕೆ. 

ಅರಿತಾಳೆ --ಅರಬಟ್ಟಿ ನಾವಲರ್' ವಿರಚಿತವಾದ « ಬರತ ಶಾಸ್ತಿರಂ ” ಎಂಬ 

ತಮಿಳು ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ. 

ಅರುಣಕಾಂತ-_ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳ ಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ: ಸರಿಮಪಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮದಮಗರಿಸ. 
ಅರುಣಕ್ರಿ ಯ--ಈ ರಾಗವು ೫೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಿಂಹೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಮದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 
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ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಅರುಣಾಚಲ ಕಪವಿರಾಯುರ” (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೧೧-೧೭೮೮) ಇವರು 

ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿಲ್ಲೆಯಾಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 

ನಲ್ಲ ತಂಬಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ವಲ್ಲಿಯ ಮ್ಛೈ ಇವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ಇವರು 

ಧೆರ್ಮಪುರಂ ಮಠದ ಅಂಬಲವಾಣ ಕವಿರಾಯರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು 

ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು ದರು ಮತ್ತು ಪದ್ಯರೂವದಲ್ಲಿ 4 ರಾಮನಾಟಕಂ ? 

ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕವನ್ನು ೧೭೭೧ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಕೋದಂಡರಾಮ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು 

ವೆಂಕಟರಾಮ ಅಯ್ಯರ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತಮಿಳು ನಾಡಿನ 

ಚಟ್ಟನಾಥ ಪುರದವರು. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. « ರಾಮನಾಟಕ 'ವು 

ಬಹು ಬೇಗ ಜನಪ್ರಿಯವಾಯಿತು. ಭಾಷೆಯು ಸರಳ ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾಗಿರುವುಡ 

ರಿಂದ ಜನತೆ ಮೆಚ್ಚಿ ತು. ಭಾವಕೆ ತಕ್ಕ ರಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಹಲವು ಗಾಡೆಗಳು 

ಇದರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಹೆಲವು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಂಬರ್ ಕವಿಯ 

ರಾಮಾಯಣವು ಪ್ರಪ್ರಧಮವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಶ್ರೀರಂಗದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ 
ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರಕಟಸಲಾಯಿತು. 

ಕವಿರಾಯರು ಶೀರ್ಗಾಳಿ ಸ್ಥಳಪುರಾಣಂ, ಶೀರ್ಗಾಳಿ ಕೋವೈ, ಹೆನುಮಾರ್ 

ಪಿಳ್ಳೆ ತಮಿಳ್, ಅಜೋಮುಖಿನಾಟಕಂ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಹೆ ತಂಜಾವೂರಿನ ತುಳಜಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ, ಪಾಂಡುಚೇರಿಯ 

ಆನಂದರಂಗಂಪಿಳ್ಳೆ, ಉಡ ಯರ್ ಪಾಳ್ಯದ ಯುವರಂಗ ಭೂಪತಿ, ಮಣಾಳಿಯ 

ಮುತ್ತು ಕೃಷ್ಣ ಮುದಲಿಯಾರ್, ತೇಪ್ಸೆರುಮಾಳ್ ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ ಮುಂತಾದವರು 

ಅರುಣಾಚಲ ಕವಿರಾಯರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. 

ಅರುಣಾಚೆಲಪ್ಸೆ, ಹಾರ್ನ್ಮೋನಿಂದುಂ (೧೮೯೯--೧೯೬೬)-_ಹಾರ್ಮೋ 
ನಿಯಂ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಮನೆಮಾತಾಗಿದ್ದ ಅರುಣಾ ಚಲಪ್ಪನವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 

ಅರಳೇವೇಟಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವ ಮಧ್ಯಮವರ್ಗದ ಶ್ರೀಮಂತ ವೀರಶೈವ ದಂಪತಿಗಳಾದ ಗೌರಮ್ಮ 

ಮತ್ತು ವೀರಭದ್ರ ಯ್ಯನವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಜರತಾರಿ ಸೀರೆಗಳನ್ನು 

ನೇಯುವುದು ಇವರ ಶಕಾುಲಕಸಬು. ಅರುಣಾಚಲಸ್ಪನವರಿಗೆ ಮೂರನೆಯ 

ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮಾತೃ ನಿಯೋಗವಾಯಿತು. ಇವರ ತಂದೆಯ ದ್ವಿತೀಯಪತ್ತಿ ನಂಜಮ 

ನವರು ಬಾಲಕನನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ೬-೭ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಪಿತೃವಿಯೋಗವಾಯಿತು. ನಂತರ ಇವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರು ಸಾಕಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. 

ಕೂಲಿಮ ಠೆದಲ್ಲಿ ಓದುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಮನೆತನದಕಸಬು, ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುವುದು, 

ಗರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮು ಮಾಡುವುದು, ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಿಂಟನ್ ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ಖಂ 

ಆಡುವುದು ಇವರ ಹೆವ್ಯಾ ಸಗಳಾಗಿದ್ದುವು. ಇವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಅಳಿಯೆಂದಿರಾದ ಸುಬ 

ರಾಮಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ i ನಿಯಂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಮನ್ಮಥನಿಜಯೆ ಎಂಬ 

ನಾಟಿಕದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬುವ 

ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತು ಹೆಬ್ಬಣೆ ಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ, ವೆಂಕಣ್ಣ ದಾಸರು ಮತ್ತು ನರಸಿಂಗ 

ರಾಯರು ಮುಂತಾದವರು ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ಹರಿಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ 

ನುಡಿಸಿದರು. ೧೯೧೭-೧೮ರಲ್ಲಿ ಇವರ ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಶನಿವಾರಗಳಂದು 

ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು 
ನಾಟಕ ಶಿರೋಮಣಿ ವರದಾಚಾರ್ಯರಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಅವರ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ 

ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಪುಟ್ಟಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಪಡೆದರು. ಒಂದು ಸಲ ಭೈರವಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಂದು ಬೇಗಡೆ 

ಮತ್ತು ಭೈರವಿರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಇವರನ್ನು ಹರಸಿದರು. 

ಬಿ. ಎಸ್. ರಾಜಯ್ಯಂಗಾರ್, ತಬಲ ರಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮುನಿಸ್ವಾಮಪ್ಪನವರ 

ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಸಂಗೀತ ರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇತಿಸಿದರು. ಬಿ. ಎಸ್". ರಾಜಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರ 

ಓಡಿರ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಕೆಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸಿದರು. 

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಇರುವವರೆಗೂ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎರಡು ಸಲ ಅರಮನೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಬ್ ಬಸ್್ ರಾಜಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರ TG ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ನುಡಿಸು 

ತ್ರಿ ದ್ದ ರು. ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ ನ್ರನವರ ರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಹ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ 

ತಪ್ಪ 'ದೇ ಇವರ ಕಜೀರಿಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು ವ್ರ” ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ 
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಹಿಳ್ಳೆ ಯವರ ಮ ದಂಗದೊಡತೆ ಹಲವ ಕಚೀರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು: 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳು, ಪೂನಾ, ಬೊಂಬಾಯಿ, ಕರಾಚಿ ಲಾಹೋರ್, 

ದೆಹಲಿ, ಅಹಮಪಾಬಾದ್್ ಕಲ್ಪತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕಜೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ ಜಯಭೇರಿ 

ಹೊಡೆದು ಬಂದರು. ಪಂಡಿತ ಮದನಮೋಹೆನ ಮಾಳವೀಯರು ಇವರ ವಾದನವನ್ನು 

ಕೇಳಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಪ್ರಶಂಶಿಸಿದರು. ೧೯೩೩ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಳೇಪೇಟಿಯಲ್ಲಿ ಅರುಣಾ 
ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯಗಳ ಅಂಗಡಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 

ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು 

ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅದರ ಪರಿಣಾಮನೇ ಕಟ್ಬೆಲ್ಲೋಸ್ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ 

ಚೆಫ್ಕೋಸ ಸ್ನ್ನು ಒತ್ತಿ ಎಡಗೈ ಎತ್ತಿದರೆ ಕೂಡಲೇ ಒಳಗಿರುವ ಗಾಳಿಗೆ ತಡೆಯಾಗ 

ಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಬೆಲ್ಜಿನೀಸನ್ನು ಹೆತೋಟಯಲ್ಲಿಡಬಹುದು ಇಡೊಂದು ನೂತನ 

ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರ. ಇದರಿಂದ ಗಮಕಗಳನ್ನು ಅಂಕೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯ 
ವಾಯಿತು.  _ ಸಂಗೀತರತ್ಸ ಟ. ಚೌಡಯ್ಯ, ನಾಯನಾಪಿಳ್ಳೆಯವರ ಶಿಷ್ಯ 

ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತರ್, ಡಿ. ಸುಬ್ಬರಾಮಯ್ಯ, ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರ 

ರಾಯರು ಮುಂತಾದವಸೊಂದಿಗೆ ನೂರಾರು ಕಜೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮುಡಿಸಿದರು. ೧೯೬೪ 



೪೨ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ರವರ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸಿದರು. ಇವರ 

ವಾದನವು ಕೊಳಲೋ, ಷಹೆನಾಯ್ ವಾದ್ಯನೋ ಅಧವಾ ವಿಶಿಷ್ಟ ತಂತ್ರದ ತಂತೀ 

ವಾದ್ಯವೋ ಎನ್ನುವಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿದ್ದಿತು. ಹಾರ್ಮೋನಿಯ:ಂ ವಾದ್ಯದ ಯುಗ 

ಪುರುಷನಾಗಿದ್ದ ಅರುಣಾಚಲಪ್ಪ ನವರು ೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾದರು. ಮುನಿರಾಮಯ್ಯ, 

ನರಸಿಂಹೆಯ್ಯ, ಗುಂಡಪ್ಪ, ಪಾಪಯ್ಯ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ ಭಾಗವತರು ಮುಂತಾದವರು 

ಇವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಇವರು ಮಂತ್ರಾಲಯದ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. 

ಅರುಣಗಿನಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಚಸ್ರತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆಃ ಸರಿಗಮದಸ 

ಅಃ ಸದಮಗರಿಸ 
ಅರುಣಗಿರಿನಾಥರ್--ಅರುಣಗಿರಿನಾಥರು.. ೧೫ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 

ವಿಜಯನಗರದ ದೊರೆ ೨ನೆಯ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರತಾಪದೇವರಾಯನ (೧೪೨೨-೧೪೪೯) 

ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮಿಳು ದೇಶದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಕ್ತ ಮತ್ತು ಕವಿ. ಇಯರಿಯ ಹೆಸರು 

ಮುತ್ತ ಮ್ಮ್ಮೆ ಚ್ ತಿರುವಣ್ಣ್ಯಾಮಲೆಯು ಜನ್ಮಸ್ಥ ಛೆ. ಅಕ್ಸ ನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ 

ಅರುಣಗಿರಿ ಚಿಕ್ತಂದಿನಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿ, EE ಬಿರುನುಡಿ 

ಗಳಿಂದ ಕು ಆತ್ಮ ಹತ್ಯೆ ಗೆಪ ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸಿದಾಗ ತಿರುವಣ್ಣ್ಯಾ ಮಲೆಯ ದೇವಾಲಯದ 

ಸನ್ಯಾಸಿಯು ಇವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿ ವೆ ೨ ನೋಪ ದೇಶ ಮಾಡಿದನು. ನಂತರ ಷಣ್ಮ್ಮಖನ 

ಭಕ್ತನಾಗಿ ತಿರುಪ್ಪುಗಳ” ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಇವು 

೧೦೦೦ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚುಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇವು ನೂತನ ಶೈಲಿ, ಷದಲಾಲಿತ್ಯ ಮತ್ತು 

ಬಂಧೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿಧ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅರುಣಗಿರಿನಾಡರಿಗೆ ಸಂಸ್ಕತ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 

ಅಪಾರ ವಾಂಡಿತ್ಯವಿತ್ತು. ಚಂಡವಾವಳಪ್ಪೆ ರುಮಾನ್ ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು. ಇವರು 

ಆನೇಕ ವೃತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದರು. ಇತರ « ತೇವಾರಂ? ಕನಿಗಳಂತೆ, 
ಇವರು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಅಧಿದೇವತೆಗಳನ್ನು ಶುರಿತು 

ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಷಣ್ಮುಖಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. 

ಮತ್ತು ಹೆಲವು ನೂತನ ಅಥವಾ ಅಪರಿಚಿತ ತಾಳಗಳಿಗೆ ಲಶ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ೩೫, ೧೭೫, 
ಮತ್ತು ೧೦೮ ತಾಳಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಲವು ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ! ಪ್ರ ೈತಿಗಳಿರುವುದಲ್ಲದೆ 

ಸಂಕೀರ್ಣ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಚನೆಗಳಿವೆ. ಇವರು ಸುಮಾರು ೧೬ ನಂ | ಸೃ ತಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ಕೃತಿಗಳು ಸೊರಕಿವೆ. 

ಇವರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ಕನಿ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರರ್ ಎಂಬುವರನ್ನು 

ಸೋಲಿಸಿದರು, ಬಾತವೇತಾಳವಗುಪ್ಪು ಎಂಬಿ ಕೃ ತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುರಾತನರಾಗಗಳು, 

೧೦೮ ತಾಳಗಳು, ತಮಿಳು ಪಣ್ಜಗಳು ಮತ್ತು kr ವನದ್ಧ ವಾದ್ಯ ಗಳು ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ. 

ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಇತರ ಗ್ರ ಂಧಗಳು-ಕಂದರ್ ನ್ ಕಂದರ" ಅಂದಾದಿ, 
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ಕಂದರ್ ಅಲಂಕಾರಂ, ತಿರುವಗುಪ್ಪು, ವೇಲ್ ವಿರುತ್ತಂ, ಮತ್ತು ಮಯಿಲ್ ವಿರುತ್ತಂ. 

ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಹಾಡುಗಳು ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 

ಅನುಪ್ರಾ ಸಾದಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಗಾಯಕರು ಕಜೇರಿಯ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ತಿರುಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. 

ತುಳ್ಳುವದವೇಳ್ಳೆ 3 ಕಣೆಯಾಲೇ ಎಂಬ ಹೆಂಸಾನಂದಿ ರಾಗದ ತಿರುಪ್ಪುಗಳ್ ಬಹಳ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಇವರ ತಿರಪ್ಪುಗಳ*ಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿಪಡೆದ ಒಬ್ಬ ತಮಿಳು ಕವಿಯು ಇಡೀ 

ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ತಿರುಪ್ಪುಗಳ” ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ರಾಮಾಯಣ 

ತಿರುಪ್ಪುಗಳ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಅರುಣಾಚ ಲಶಾಸ್ತ್ರಿ---ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ನಂತರ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಾಗ್ಲೆ €ಯೆ 

ಕಾರ. ಅರುಣಗಿರಿ, ಅರುಣಾಚಲ, ಅರುಣಾದ್ರಿ ಎಂಬ ಆಂಕೆತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ತತದ ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ಬೇಗಡೆ ರಾಗದ « ಶಿವಶಂಕರಶಂಭೋ ? ಮತ್ತು ಹುಸೇನಿ 

ರಾಗದ “ ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಾಧಿಪತಿಂ ” ಎಂಬ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. 

ಅರುಣಚೆಂದ್ರಿಕ- ಈ ರಾಗವು ೩೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಲನಾಟಿದ ಒಂದೆ 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪಠಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗಸ 
ಅರುಣ ಜ್ವಲಿತ--ಈ ರಾಗವು ೫೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧರ್ಮವತಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮ ದನಿಸ 

ಅ: ಸಥಿದಪಮಗರಿಸ 
ಅರಂಣಾಂಬರಿ_-ಈ ರಾಗವು ೩೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಜಲಾರ್ಣವದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಃಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದನಿಪದಮಗರಿಸ 

ಅರುತ್ಪಾ--೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ತಮಿಳು ಕನಿ ಮತ್ತೂ 
ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ. ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸ್ತುತಿಗಳಿಗೆ ಅರುತ್ಪಾಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಅರುದಿ- ಇದು ಪಲ್ಲವಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ. ಇದನ್ನು ಪೆದಗರ್ಭ ಎಂದೂ 
ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಲ್ಲವಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳಗಳ ಪೂರ್ವಾಂಗವಾದ ನಂತರ 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ದೀರ್ಫವಿರಾಮವನ್ನು ಅರುದಿ ಅಥವಾ ಪದಗರ್ಭವೆನ್ನು 

ತ್ತೇವೆ. ಪದಗರ್ಭವು ತಾಳದ ಪೂರ್ಣ ಘಾತದ ಮೇಲೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಪುಟ 

ತಾಳ, ಅಟ್ಟತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದ್ರುತದಲ್ಲಿಯೂ ಮತ್ತು ದರುುಂಷೆ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಅನು 
ದ್ರುತದಲ್ಲಿಯೂ ಅರುದಿಯು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 
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ಅರುಟ್ಟುರಿ-_ಪ್ರೆರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕುರಿಂಜಿ 

ಯಾಳ್. ಇದು ವಿಂಗಲಾಂಡೈ ನಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 
ಅರೈಯಂರ್--ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ವೈಷ್ಣವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯವಾಡುವ 

ಪುರೋಹಿತವರ್ಗದವರಿಗೆ ಅಕೆ ಯರ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ 

ನಾಟ್ಯ ದ ಮೂಲಕ ಕ್ಭೃ ಷ್ದ ನ್ದ ಲೀಲೆಯನ್ನು ಇವರು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾ 3 

ಅಕ್ಕ ಯರ್ ನಟನ ಇದು ಶ್ರೀರಂಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಸ್ಥ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ದಕ್ಷಿಣ 

ಭಾರತದ ವೈ ಸ್ಹ ವ ದೇವಾಲಯಗಳು ನಡೆಯುವ ನಾಟ್ಕೆ ಸೇವೆ. ಶ್ರಿ (ರಂಗದ 

ರಂಗನಾಧಸ್ವಾಮಿ” ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಆ ವನ್ನು 

ನೋಡಬಹುದು. 

ಅರಂಗ್ರೇಟಿಂ —ಹೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ಕಲಾ 

ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಗಾಯಕ, ನಟ ಅಧವಾ ನಾಟ್ಕಿಪಟು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಭೆಯ 

ಮುಂಡೆ ಪ್ರಥತು ಪ್ರನರ್ಕನ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅರಂಗೇಟ್ರಂ ಎಂದು 

ಹೆಸರು 

ಅಲಸೂರು ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ್ಯರ್--ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ 
ಶ್ಯಾಮಾಶಾಶ್ರ್ರಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರು ಅಲಸೂರು ದ್ಯ ಷ್ಣ ಯ್ಯ ರ್. ಸ 

ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಲಾನ ವಿದಾ ೨ ಂಸೆರಾಗಿದ್ದರು. ಕಷ್ಟವಾದ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು 

ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾ ತರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಅಲಕ್ವರಾಳಿ ಬೊ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಣ ಸಧು ಅಲಕಾವಳಿ ಎಂದೂ ಹೆಸರಿದೆ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಗಸ 

ಅಲಕೋಜ- ಇದೊಂದು ಗ್ರಾವಿನಾಣ ಸುಷಿರವಾದ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಸ್ವರನಾಡಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಶ್ರುತಿನಾಡಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ 

ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಅಳೆಗೆನೆಂಬಿಪಿಳ್ಳೆ “ಇವರು ೨೦ನೆ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧೆಡಲ್ಲಿ ಬಹು 
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದ ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಕುಂಭ ಕೋಣದವರು. 

ಇವರ ನುಡಿಕಾರವು ಖಚಿತವಾಗಿ, ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹಿತವಾಗಿ, ಮಧುರ 

ವಾಗಿತ್ತು. ಇವರು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಅಲಹದ್ಮ -- ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯ ದ ಹೆಸ ಸ್ಪಭೇದಗಳಲ್ಲಿ' ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಅಸಂಯುತ ಹಸ. ವಿರಳವಾದ ಕಿರುಜಿರಳು ಮೊದಲಾದುವು ಆವರ್ತಿತವಾದರೆ 

ಅದು ಅಲಪದ ಹಸ್ತ. ಅರಳಿದ ಕಮಲ, ಬೇಲ ಮುಂತಾದ ಹಣು ನ, ತಿರುಗುವುದು, 

ಸ್ತನ, ವಿರಹೆ, ನ್ನ! ಡಿ, ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ, ಸುಂದರವಾದ ವಸ್ತು, ತುರುಬು, ಚಂದ್ರ ಶಾಲೆ, 
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ಗ್ರಾಮ, ಎತ್ತರ, ಕೋಪ, ಕೆರೆ ಗಾಡಿ, ಚಕ್ರವಾಕ, ಕಲಕಲಶಬ್ದ, ಮೆಚ್ಚಿ ಗೆಯ 

ನುಡಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸು ಈ ಹಸ್ತ ವನ್ನು ಸೋಕ್ 

ಅಲಪಲ್ಲವ --ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಸ್ತಮುದ್ರೆ 

ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಬಿಡಿಯಾಗಿ ಅಂಗೈ ಯೊಳಗೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲಿ ಅದು ಅಲಪಲ್ಲವ. 
ನೀನ್ಯಾರು? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದಬಾಯಿಸುವುದು, ಶೂನ್ಯವಚನಾದಿಗಳು, ಸುಳ್ಳು 

ಮೊದಲಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮಾತಿಗೆ ಶ್ರ್ರೀಯರು ತನ್ನನ್ನು ತಾವು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅಲ್ಪತ್ವ್ಚ--ಇದು ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಲ್ಪವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ವರ- 
ಇದರಲ್ಲಿ ಲಂಘನ ಮತ್ತು ಸಾ ಎರಡು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಹಾಡುವಾಗ 

ಒಂದು ಸ ಸ್ವರವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಸ್ವರವನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಲಂಘನವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಒಂದು ಸ ಸ್ವರವನ್ನು" ಬಹು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಬಳಸಿದ ಅದು ಅನಭ್ಯಾ ಸವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 

ಅಲಬುಸಾರಂಗಿ--ಕಮಾರಿನಿಂದ ನುಡಿಸಲ್ಪ ಡುವ ಉತ್ತರ ಭರತದ 

ಒಂದು ತಂತೀವಾದ್ಯ. 

ಅಲಾನ್ಡನೀಲೊ--_ಫ್ರೆಂಚ್` ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಬನಾರಸ್ ಹಿಂದೂ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧಕ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕನಾಗಿದ್ದ ನು. 

Introduction to the Study of musical scales and 

Northern Indian Music ಎಂಬ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳ ಕರ್ತ . 
ನೂ ಕ ರಾಗವು ೩೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ `ಾಲಗದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸವನಿದಮಗಸ 

ಅಲರಿಪು--* ತತ್ತೆ ತ್ತ್ಟ್ರಯ್ಯಾಂ. ತ್ತೆಯ್ಯಿದತ್ತತಾಂ * ಎಂಬ ಶೊಲ್ವಟ್ಟಿನಿಂದ 

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಈ ನರ್ತನವು “ ತಾಂ ಧಿತ್ತಾಂ ತ್ತೆ ಎಡಿತ್ತೆ ತ್ಮೆ ೫ ಎಂಬ ನುಡಿತದಲ್ಲಿ 

ನಡೆಯುವುದು. ಹೆಂಸಧ್ವೆನಿರಾಗದಲ್ಲಿ ಚತುರಶ್ರೇಜಾತಿ” ರೂಪಕತಾಳದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾದ 

ಈ « ಅಲರಿಪು], ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಮೊದಲ ನೃತ್ಯ ಇದು ಕತ್ತು, ಕಣ್ಣು, ಭುಜ, 

ಕೈ ಕಾಲುಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಒಂದು ಚಲನಾವಿಧಾನವನ್ನು ಪಡೆದ ನ ತ್ಯ. 

ಇದು ತಿಶ್ರ, ಮಿಶ್ರ, ಖಂಡ, ಸಂಕೀರ್ಣ) ಜಾತಿಗಳ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಚಲನಾ ವಿಧಾನವನ್ನು 

ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಟ್ಟು ಐದು ಅಲರಿಪುಗಳೆಂದು ಪ್ರ ಯೋಗಿಸುವುದುಂಟು. ಇದು 

ರಂಗಪ್ರವೇಶದ ಪ ಪ್ರಥಮ ನ್ಸ ತ್ಯ. ಮಾಟ್ಯ ಕಾರ್ಯದ ಸಣ್ಣು, ಕತ್ತು, ಹೆಸ್ತಪಾದಾದಿ 

ಗಳ ನಿವಿಧ ಜಗಳ 'ಪ್ರ ಸ ಅಂಗಾಂಗಗಳನ್ನು ಹಕುಳು ಸೊಳಸುವ 

ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತ ಜಿ, 

ಅಲವ ಈ ರಾಗವು ೪೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರಘುಪ್ರಿಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 
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ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 

ಅಲಿವರ್ಧನಿ- ಈ ರಾಗವು ೧೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯೆಕಾಂತದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಅಲಿ೦ಂರಂಜಿಲಾವಲ---ಶಂಕರಾಭರಣ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೀ 

ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಅಲ್ಲೂರಿ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ - ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ 

ವಾಗ್ಲೆ ೇಯಕಾರರು. 

ಅಲಂಕಾರ-(೧) ಅಲಂಕಾರವೆಂದರೆ ಶೃಂಗಾರವೆಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ. 

ನಾಟ್ಕ ದ ಭಾವಾನುಭಾವ ಪ ಪ್ರ ಯೋಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ವೈಯುಕ್ತಿ ಕ ಜೈ ತನ್ನ ಸ್ಟ ಸದ್ಧ ಶ 

ಎ ಸತ್ತ್ವಾಲಂಕಾರ. "ಪಲತ್ವ » ಅಂಗಾಂಗ ವಿಭೇದ ತಾರು 

ಚುರುಕುತೆನ, ಚಲನವಲನಗಳ ವಿಸ್ತ ರಣೆ ಮೊದಲಾದುವು ಅಭಿನಯಾಲಂಕಾರ. 

ಹೆಜ್ಜೆಹೆಜ್ಜೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಗುವ ಗೆಜ್ಜೆನಾದ ಶಬ್ದವು ಜತಿಯಲಂಕಾರ. ಗೀತೆ, ಆಲಾಪನೆ 

ಮೊದಲಾದುವು ನಾದಾಲಂಕಾರ. ವಸ್ತುಗಳು, ಆಭರಣಗಳು, ಪುಷ್ಪಗಳು, ವಿಲೇಪನ 

ಗಳು ಮುಂತಾದುವು ಅಲಂಕಾರ ಸಾ ಸಾಧನಗಳು. 

(೨) ಸಪ್ತತಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ್ಕಾರಂಭದ 

ಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ಅಭ್ಯಾಸ ಗಾನಕ್ಕೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. 

(೩) ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತ ಸದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವರಸಮೂಕ್ ಮಾದರಿಗಳಿಗೆ 

ಅಲಂಕಾರಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಸ್ಥಾಯಿ, ಆರೋಹಿ, ಅವರೋಹಿ, ಸಂಚಾರಿವರ್ಣ 

ಗಳನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಕಲಾತ ಕವಾಗಿ ಸ್ವರಸಮೂಹೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುರಾತನ 

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಇವು A ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುವು. 

ಅಲಂಕಾರ ಪ್ರಿಂ ಈ ರಾಗವು ದಂಡಿಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಟಿಕಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅಃ ಸೆಠಿದಮಗರಿಸ 
ಅಲಂಕಾರಿಇೆ ಇದು ಭಾವಭಟ್ಟನ ಮತದಂತೆ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ವರದ 

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು. 

ಅಲಂಕೃತ — ಒಂದು ಸ್ವರ ಸಪ್ತ ಕದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತಭಾಗವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು 

ಸ್ವರಸಪ್ತ ಕದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು ಅಲಂಕೃತ. ಇದು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಾಂದರ್ಯವೀಯುವ 
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ದಶವಿಧೆ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ನಾರದ ಶಿಕ್ಷಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 
ವಾಗಿದೆ. 

ಅಲಂಘನ- ಇದು ರಾಗದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. 
ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುತ್ತವೆಂದು ಹೆಸರು. ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ತೇಲಿಸದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಪ್ರಯೋಗಿಸುವುದು ಈ ವಿಧಾನ. 

ಅವಘಾತ- ಇದು ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಆರಭಟ ವೃತ್ತಿ ಯೆ ನಾಲ್ಕು 
ವಿಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯೆ ಮ ಪ್ರಕಟನೆ. ಅಧಿಕವಾದ ಆನಂದ, 
ಭಯಗಳಿಂದುಂಬಾಗುವ ಆವೇಗ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಚೇಷ್ಟೆ ಯೇ ಅವಘಾತ. ಪಾತ್ರ 
ಪ್ರವೇಶ, ನಿರ್ಗಮನಗಳಲ್ಲಿ ರಭಸ ವಾನ ಓಟ ಇತ್ಯಾ ದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಆವೇಗಷೇ 
ಔವಘಾತ. 

ಅವನದ್ದ ಕುಟಿಪ--ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವ ವಿದ್ವಾಂಸರ 
ಕೂಟ. 

ಅನೇಷ್ಮಿ ತ--ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹೆಸ್ತಚೇದ. ಹೆಸ್ತಗಳನ್ನು 
ತಿರುಗಿಸುವಾಗ ತರ್ಜನಿ ಜನ ಸೂ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಎದೆಯ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿ 
ಕೊಳ್ಳು ವುದು ಅವೇಷ್ಟಿ ತ. 

ಅವಿದ್ಧವಕ್ವ್ರ--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೆಸ್ತ ಮುದ್ರೆ . 
ಸ ಕೂರ್ಪರ ಭುಜಾಗ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸುವಿಲಾಸವಾಗಿ ಆವರ್ತಿತವಾದ ಎರಡು ಪತಾಕ 

ಹನ್ಮಗಳ ಅಂಗೈಗಳು ಪರಾನ್ಮುಖವಾದರೆ ಅವಿದ್ದ ವಕ್ರ ಹೆಸ್ತ ವೆನ್ನುತ್ತಾ ಜೆ. 

ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮ ಶಬ್ದ ಪರಿಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರೋಹೆಣವಾಗಿರುವ 

ಸ್ವರ ಸಮೂಹ. 

ಅವಲೋಕಿತ--ಇದು ನಂದಿಕೇಶ್ವರನು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು 
ಮೂಲ ದೃಷ್ಟಿ ಭೇದ. ನೆರಳು, ವಿಚಾರ, ವಠನ, ನಾಚಿಕೆ, ಸೇಳ್ಮ್ಮೆ, ವಿಷಯೆ 
ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಕೆಳಗೆ 
ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ. 

ಅವಂಜಿ--ಹೆನುವಿನ ತೊಗಲಿನಿಂದ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಟ್ಟರುವ ಅವನದ್ದ ವಾದ್ಯ. 

ಅಸತಿ-ಈ ರಾಗವು ೫೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧರ್ಮವತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಥಿದಮಗಸ 

ಅಸಾಧಾರಣ--ಶಾರ್ಬ್ಸದೇವನ ಸಂಗೀತರತ್ಪಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 

ವಾಗಿರುವ ೩೩ ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಥಾ ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಾಯ. 



೪೮ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಅಸಾವೇರಿ-- 

ಆಃ ಸರಿಮಪದಸಖೆ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

(ಸನೀಸ ನಸಪದಮವವಮುರಿಗಾರಿಸ 

ಈ ರಾಗವು ಆನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮಶತೊೋಡಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಆರೋಹಣ 
ದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ ನಿಷಾವಗಳು ವರ್ಜ್ಗವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೇನ ರಾಗ. ಔಡವ 
ರಾಗ ಭಾಷಾಂಗರಕ್ತಿರಾಗ, ಗಮಕವರಿಕ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ 
ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭವು ಸಮಯೋಚಿತವೂಗಿಯೊ, ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರವು 

ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು. ಸಂಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಗಾಂಧಾರ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳುಂಟು. ಶೋಕರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಗ, ತ್ಯಾಗರಾಜರ « ರಾ ರಾಮ 

ಯಿಂಬಿದಾಕಾ ? (ಆದಿತಾಳ) ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ « ಚಂದ್ರಂ ಭಜ 

ಮಾನಸ? (ಮಠ್ಯತಾಳ) ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರಚನೆಗಳು. 
ಅಸೂಂಕಿ--ಇದು ಸಂಚಾರಿ ಭಾವಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧೆ. ವಿವಿಧ ಅವರಾಧ್ಯೆ 

ಡ್ರೇಷ, ಗುಣ ನಿರಸನ, ಈರ್ಷೆ, ಕ್ರೋಧ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವಂತಣೆ 
ಭಾವನೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಲ್ಲಿರುವ ಸೌಭಾಗ್ಯ, ಬುದ್ಧಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆರೋಗ್ಯ, ವಿಲಾಸ, 
ವಿದ್ಯೆ, ವಿಚಾರ, ಜಹಾಂ ರೀತಿ, ವೀತಿ, ನಡತೆ, ವ ಶುಭ್ರತೆ, ಜ್ಞಾನ, 
ಭರ ಅನುಕೂಲ, ಸೌಂದರ್ಯ ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಹೊಸಿಲ 

ದಿದ್ದಾ ಗ ಉಂಬಾಗುವ ಈರ್ಷಾಜನ್ಯಭಾವವೇ ಅಸೂಯೆ. 

ಅಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ಮಾಲರಿಂ ರಗದ ಆಲಾಪನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ೨೦ ಬಗೆಯ 
ಸ್ಲಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸ್ಲಾಯಿ 

ಅಸಂಬಾದ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸರಿಸಮಪದನಿದಸ 
ಅ; ಸನಿದಪಮಗಸರಿಸ 
ಅಸಂಪೂರ್ಣಮೇಳೆ - ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ಆರೋಹಣ 

ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿರುವ ರಾಗ. ಆದು ಔಡವ ಅಥವಾ 
ಷಾಡವರಾಗವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಕನಕಾಂಬರಿ-ಫೇನದ್ಯು ತಿ ಮೇಳಪದ ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 
ಮೇಳಗಳು ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿವೆ. 

ಅಸಂಪೊರ್ಣತಾನ -ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಸ್ವರಗುಚ್ಛ 
ಚಂತಹೆವುಗಳಲ್ಲಿ ೨, ೩, ೪, ೫ ಅಧವಾ ೬ ಸ್ವರಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ಅಸಂ೦ರುಂಕ್ತೈೆ ಹಸ್ತಮಂದ್ರೆಗಳು-- ಭರತನಾಟ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಭಾವಾಭಿನಯಕ್ಕೆ 
ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ 'ಎವಿಧ ರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆ ಕ್ಸ ಬೆರಳುಗಳ 
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ಮಡಚುವಿಕೆಯುಳ್ಳ ಹಲವು ಹೆಸ್ತ ಮುದ್ರೆಗಳಿವೆ. ಈ ಹಸ್ತಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಧೆ- 

ಅಸಂಯುತ ಮತ್ತು ಸಂಯುತ ಹಸ್ತ ಭೇದಗಳು. ಒಂದು ಕೈಯಿಂದ ತೋರು 
ವಂತಹುದು ಅ ಸಂಯುತ ಇದರಲ್ಲಿ ಪತಾಕ್ಕ ತ್ರಿಪತಾಕ, ಅರ್ಧಪತಾಕ, 

ಕರ್ತರೀಮುಖ, ಮಯೂರ, ಅರ್ಧಚಂದ್ರ, ಅರಾಳ, ಶುಕತುಂಡ, ಮುಷ್ಟಿ, ಶಿಖರ, 

ಕಪಿತ್ಯ್ಯ ಕಟಕಾಮುಖ, ಸೂಜಿ, ಚಂದ್ರಕಲ, “-ಷದ್ಮಕೋಶ, ಸರ್ಪಕಶಿರ, ಮೃಗಶಿರ, 

ಸಿಂಹಮುಖ, ಕಾಂಗೂಲ, ಅಲಪದ್ಮ, ಚತುರ, ಭ್ರಮರ, ಹಂಸಾಸ್ಯ, ಹಂಸಪಕ್ಷ 

ಸಂದಂಶ, ಮುಕುಳ, ತಾಮ್ರ ಚೂಡ, ತ್ರಿಶೂಲ ಎಂಬ ಇವ್ಸತ್ತೆಂಟು ವಿಧಗಳಿವೆ 

ಅಶ್ವ್ಚಕ್ಪಾಂತ--ಇದು ಪುರಾತನ ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಾರ ಮೂರ್ಛ್ಯನದ 

ಹೆಸರು ಇದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಕಲ್ಯಾಣಿಮೇಳವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

ಅಶ್ವತಾನ--ಇದು ಮನೋಧೆರ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಾನ. ಇದ 

ರಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಸ್ವರ ಸಮೂಹಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವರು 

ಅಶ್ಚರೂಢಾ--ಬೃಹೆದ್ದರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಮುಖವಾದ 

ವಸಂತರಾಗದ ಆರು ರಾಗಿಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗಿಣಿಯ ಹೆಸರು. 

ಅಶ್ವತಿ ತಿರುನಾಳ್ (೧೭೫೬.೧೭೮೮)---ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ 
ಸೇರಿದ ಅಶ್ವತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಹೆಲವಾರು 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ತಿರುವನಂತಪುರದ 

ಪದ್ಮನಾಭಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ 

ತಿರುವಾಂಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗಲು ತೊಡಗಿತು. 

ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳು--ಭರತನಾಟ್ಯಾಭಿನಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ 

ಕೋಶ ಹೆಸ್ತವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಎಡಗೈಯಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪತಾಕ ಮತ್ತು ಬಲಗೈೆ ಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥೆ 

ಪತಾಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಅದನ್ನು ಭೂಮುಖವಾಗಿರಿಸಿ, ಬಳಿಕ ಆ ಬಲಗೈ ಯನ್ನು 

ಪಕ್ಕೆ ಲಬುಗಳ ಎದುರು ಬರುವಂತೆ ತಂದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಮುಕುಳಹಸ್ತವನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ 

ಅದು ಅಶ್ವಿನೀ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಪದ್ಮಕೋಶ 
ಹಸ್ತಗಳು ಅಮೃತಮಯವಾದ ಆರೋಗ್ಯಸೂಚಕ. ಎಡಗೈಯ ತ್ರಿಪತಾಕವು ತೇಜ 

ಸೂಚಕ. ಮೃಗಶೀರ್ಷ ಹಸ್ತವು. ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸ ಸೂಚಕ. 

ಅರ್ಥಪತಾಕಾದಿಗಳು ಭೂಮುಖವಾಗುವುದು ವ್ಯಾಧಿ ಸೂಚಕ. ಪಕ್ಕೆ ಲಬುಗಳ 

ಎದುರು ಸುಳಿ ಬೀಳುವ ಹೆಸ್ತವು ಶಸ್ತ್ರ ಕ್ರಿಯಾದಿಗಳ ಸೂಚಕ. ಅಲ್ಲಿಂದ 
ಮುಕುಳ ಹೆಸ್ತವಾಗುವುದು ಬಲೀಹರಣ ಅಥವಾ ನೂತನಾವತರಣಾದಿಗಳ ಸೂಚಕ. 

ಈ ರೀತಿ ಹೆಸ್ತ ಮುದ್ರೆಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಬಹುಮುಖ. 

ಅಶ್ರು - ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಅನೇಕ 
ರೀತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒದಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ನೆನಪು, ಚಿಂತೆ, ವೇದನೆ, ಆನಂದ, ಅರ್ಪಣೆ, 
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ಆಶಯ, ಆಸೆ, ಕ್ರೋಥೆ, ರೋಷ, ಮರಣ, ವ್ಯಾಧಿ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭ 

ಗಳಲ್ಲಿ, ಬೇಕು ಬೇಡಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಕಣ್ಣೀರಿಡುವುದುಂಟು. ಇದಕ್ಕೆ 

ಅಶ್ರು ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವವಿಭೇದಗಳು. 

ಅಹೋಬಲ (೧೭ನೆ ಶ) --ಅಹೋಬಲನು ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಜಾತನೆಂಬ: 

ಗ್ರೆಂಧವನ್ನು ಸು. ೧೬೫೦ರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದನು. ಇವನ ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ. 
ಇವನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯನೆಂದೂ, ಉತ್ತರ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದನೆಂದೂ 

ಹೇಳುವರು. ವೀಣೆಯ ತಂತಿಯ ಉದ್ದ ವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವ 

ಲಾಕ್ಷಣಿಕರಲ್ಲಿ ಇವನೇ ಮೊದಲಿಗನು. ಇವನು ಬರೆದಿರುವ ಗ್ರಂಥವು ಸಂಸ್ಕೃತ 

ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಗ್ರಂಧ. 

ಅಂಕ-ಇದು ೯ನೆಯ ಸ್ವರಸ್ಸಾನವಾದ ಶುದ್ಧ ಧೈವತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ 

ಸಂಜ್ಞಾ ಸೂಚಕಪದ. ಇದು ೯ರೆ ಸಂಖ್ಯೆಯನು ಸ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ವರಾರ್ಣವ 

ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಅಂಕಣ್ಮ ನ್--ಇವನು ೨೦ನೆ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗನಲ್ಲಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 

ತಂಜಾವೂರಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸ. 

ಅಂಕ —ಉದ್ದವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ದಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚರ್ಮವಾದ್ಯ. 

ಅಂಕ ಯೆಗೀತಗಳು- ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥಾ 
ಗೀತಗಳು. 

ಅಂಕುರ (೧) ಭರತಮುನಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಆಂಗಿಕಾಭಿನಯದ ಆರು ವಿಧೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಅಭಿನಯ. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನೇರಿರುವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಥವಾ 

ವಿಷಯವನ್ನು ಆಂಗಿಕಾಭಿನ ಯದಿಂದ ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು. 

ಅಂಗ--ಸಂಗೀತ ರಚನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಗವೆಂದು ಹೆಸರು. ಕತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ, ಚರಣವೆಂಬ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಿವೆ. ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ 

ಮೊದಲಿನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಗಳಾದ «ಸರಿಗಮ'ವು ಪೂರ್ವಾಂಗ. ನಂತರದ «ಪದನಿಸ'ವು 

ಉತ್ತರಾಂಗ. 

(೨) ತಾಳದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಅಂಗಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

(೩) ಭರತನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ತಲೆ, ಹೆಸ್ತ, ಎದೆ, ಪಕ್ಕೈಗಳು, ಪೃಷ್ಠ, ಪಾದ 

ಗಳುಈ ಆರನ್ನು ಅಂಗಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ಅಂಗ ತಾಳೆ-ಭರತನಾಟ್ಯಿಶಾಸ್ತಿರಂ ಎಂಬ ೧೭ನೆ ಶತಮಾನದ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಧ 

ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ ವಿಶೇಷ. 

ಆಂಗತಾಳಗಳು --ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ೧೦೮ ತಾಳಗಳ ಹೆಸರು. 

ಅಂಗಷ್ಪೆ 4ನ್ನೆರಿ--ಕಮಾನಿನಿಂದ ನುಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಏಕ ತಂತಿಯ ಒಂದು 

ಗ್ರಾನಿಸಾಣವಾದ್ಯ. ತೆಂಗಿನ ಅರ್ಧೆಕರಟಿ ಒಂದರ ಮೇಲೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಎಳೆದು 
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ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಒಂದು ಬಿದುರಿವ ಕೋಲನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಮುಡಿಸುವ ಸಲವಾಗಿ 

ಈ ಕರಟಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಪಿಟೀಲನ್ನು ನುಡಿಸುವಂತೆ ಇದನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕರಟವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರುವ ಚರ್ಮದ ಮಧ್ಯೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದು ತುಂಡಾಗಿರುವ ವಾದ್ಯವಾದುದರಿಂದ ಇದರ ಶ್ರುತಿಯು ತೀವ್ರ. ಇದಕ್ಕೆ 

ರಾವಣಹೆಸ್ತವೆಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು. 

ಇದು ಭರತ ನಾಟ್ಯದ ನವಗ್ರಹ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೆಸ್ತಭೇದ. ಎಡಗೈ ಯಲ್ಲಿ 
ಸೂಚೀ ಹೆಸ್ತವನ್ನೂ, ಬಲಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಮುಷ್ಟಿ ಹೆಸ್ತವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಅಂಗಾರಕ 

ಹಸ್ತವೆನಿಸುತ್ತದೆ. 

ಅಂಗೆಲತಾ---ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪನಿದನಿಸ 
ಅ: ಸದಮಗರಿಮಗಸ 
ಅಂಗಲಕ್ಷ ಣ-ನಾಟ್ಯಿಕಲೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಂಗ 

ಲಕ್ಷಣಗಳ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಮುಖವಾದುದು. ಇವುಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪವೇ ಕಲೆಯ 

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಅಂಶಗಳು. ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿ, ಅದರ ಸತ್ವನನ್ನು ತಿಳಿದು 

ಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಅಗತ್ಯ, ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳಾವು 

ವೆಂದರೆ 

(೧) ಮುಖಲಕ್ಷಣಗಳು (೨) ಮುಖರಾಗಗಳು (೩) ಭೂಪುಟತಾರಾ 

ಕರ್ಮಗಳು (೪) ನಾಸಿಕ, ಗಂಡ, ಅಧರು ಚಿಬುಕ ಭೇದಗಳು (೫) ದೃಷ್ಟಿ ಭೇದಗಳು 

(೬) ಶಿರೋ ಭೇದಗಳು (೭) ಗ್ರೀವಾ ಭೇದಗಳು (೮) ಎದೆ, ಪಾರ್ಶ್ವ, ಸೊಂಟ, 

ತೊಡೆ, ಮೊಳಕಾಲು, ಪಾದ ಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಗ ಭಂಗಿಯ ಭೇದಗಳು. 

ಅಂಗಹಾರಿ - ಹಾವಭಾವಗಳು, ರಂಗ ಸ್ಥ ಳ, ನಾಟ್ಯಮಂದಿರ 

ಅಂಗಂರು-.ಈ ರಾಗವು ಒನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೇನಾಪತಿಯ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಮಗಸೆ 

ಅಂಗುಳಿಸ್ಕಾ ನ-ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನುಡಿಸುವ ಸೆಂಗೀತ ವಾದ್ಯದ ಭಾಗ. 

ಅಂಘ್ಲ್ರಿ--ಮತಂಗನ « ಬೃಹೆದ್ವೇಶಿ' ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಅಂಚಿತ- ಭರತನಾಟ್ಯದ ಗ್ರೀವಾ ಭೇದಗಳು. ಅಂದರೆ ಕತ್ತಿನ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ವಿಧೆ. ಭರತಮುನಿಯು ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಈ ಭೇದಗಳು ಒಂಭತ್ತು ವಿಧ. 
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ಅಂಚಿತವೆಂದರೆ ಅಹಿತ, ನೆಡೆ, ನೋಡುವುದು ಮೊದಲಾದುವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲ್ಕು 

ತಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಕತ್ತನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿ ಮುಖ ತೋರದಿರುವ ಕ್ರಿಯೆ. 

ಅಂಜಲಿಹಸ್ತ--ಭರತ ಮುನಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಯುತ 

ಹಸ್ತ ಮುದ್ರೆ. ಎರಡು ಪತಾಕಹೆಸ್ತಗಳು ಅಭಿಮುಖವಾಗಿ ಕೂಡುವುದರಿಂದ 

ಉಂಟಾಗುವ ಹಸ್ತಮುದ್ರೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಗುರುಗಳಿಗೆ, ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮಾಡುವ 

ಅಭಿವಾದನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದೇವತಾವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ತಲೆಯ 

ಮೇಲ್ಭಾ ಗದಲ್ಲೂ, ಗುರುವಂದನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖದ ಎದುರಿನಲ್ಲೂ, ಮಿತ್ರ ವಂದನೆಯಲ್ಲಿ 

ಎದೆಯೆ ̀ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲೂ ಈ ಹಸ್ತಮುದೆ ದ್ರ ಯನ್ನು ಉಪಕೂಟಗಸಟಿು. 

ಅಜಂತ ಗುಹೆಗಳು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರಡೇಶದ ವಾಯವ್ಯದ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೌರಂಗಾ 

ಬಾದಿನ ಸವಿನಾಪದಲ್ಲಿ ಅಜಂತ ಗುಡ್ಡಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಘೋರ ಎಂಬ ಸಣ್ಣನದಿ 

ಹೆರಿಯುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಡ್ಡಗಳಿಗೆ ಈಶಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ 

ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿದರ್ಭ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸೆ ಸೇರಿದ ಇಂದು ಕಾಂತವೆಂಬ ಪಟ್ಟ ಣವೊಂದು 

ಇದ್ದಿತೆಂದು ಚರಿತ್ರ ಕಾರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬೌದ್ಧ ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳು 

ಮನಶಾಂತಿಗೂ ತಪ ಸ್ಸಿಗೂ ಅನುಕೂಲಿಸುವಂತೆ ನಿರ್ಜನವಾದ, ಸುಂದರವಾದ 

ಶಾಂತವಾದ ಕೆಲವು "ಸುತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಂನ್ಯಾಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಹೆಚ್ಚಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಗನಿಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ ಅಜಂತದಲ್ಲಿ ೨೯ ಗವಿಗಳು 

ಕೊಠೆಯಲ್ಲಟ್ಟಿವೆ. ಇವು ಪ್ರಾಚಿ ಸ ಭಾರತದ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ವಾದುವು. 

ಇವುಗಳ ಜಂ ಸುಮಾರು ಕ್ರ. ಹ ೨೦೦ ರಿಂದ ಕ್ರಿ. ಶ. ಆ೦೦ರವ್ಗೆ. ಇಲ್ಲಿ 

ಈಗ ಆರು ಗವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ 'ಚಿತ್ರಗಳು ಉಳಿದು ಕೊಂಡಿವೆ. ಇವೆಲ್ಲಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 

ಕಾಲದವು. ಅಜಂತ ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯು ಭಾರತೀಯ ಹೈದಯದಿಂದ ಜನಿಸಿದುದು. 

ಭಾರತೀಯರ ಅತಿಶ್ಲಾಘ್ಯರಾದ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳ 

ಪ್ರಧಾನ ಭಾವವು ವೈರಾಗ್ಯ. ಮನುಷ್ಯರ ಈಲೆಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇವಕ್ಕೆ ಉನ್ನತ 

ಸಾ ನವು ಸಹಜವಾಗಿ ದೊರೆತಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಗುಹೆಯ ಚಿತ್ರ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 

ದೇವಲೋಕದ ಸಂಗೀತಗಾರನು ಮ್ಯಾಂಡೊಲಿನ್ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಹೋಲುವ ಒಂದು 

ತಂತೀ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಬುದ್ಧನ ತ್ಯಾಗದ ದೃಶ್ಯನಿರುವ ಚಿತ್ರ 
ಒಂದರಲ್ಲಿ ಕೊಳಲುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೂಟಚಿತ್ರವಿದೆ. ಈ ಕೊಳಲುಗಳನ್ನು 

ವಾದಕನ ಬಲಗಡೆಗೆ ಹಿಡಿದಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಗುಹೆಯ ಹೊರ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ವಾದ್ಯವಾದ ಯಾಳ್ನ ಒಂದು ಚಿತ್ರವಿದೆ. 

ಎರಡನೆಯ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನೃತ್ಯ ಒಂದರ ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ನಾಟ್ಯಿಗಾರರ 

ತೆಳುವಾದ ಉಡುಪು ಗಮನಾರ್ಹ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಗಾರರಾದ ಸ್ತ್ರೀಯರು ತಬಲ, 

ಬಾಯ್ಕಾ, ಮೃದಂಗ, ಶಂಖ ಮತ್ತು ಕೊಳಲನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಾರೆ. ಯುದ್ಧದ 

ನಗಾರಿಯ ಚಿತ್ರವೂ ಈ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿದೆ. ೧೭ನೆಯ ಗವಿಯಲ್ಲಿ ಸುಕ 
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ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಒಂದು ಬೊಡ್ಡ ಮದ್ದಲೆ, ಕಮಾನಿನಿಂದ ತಂತೀವಾದ್ಯ ಒಂದನ್ನು 

ಮೆಡಸುತ್ತಿ ರುವ ಪ್ರೀ, ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀಯ 

ಚಿತ್ರ ವಿದೆ. ಗ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ಗಳ ಚಿತ್ರ ವಿದೆ ಇಲ್ಲಿಯ 

ಚಿತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸ್ವಭಾವ ಸಜ ತ `ಣುವುದಲ್ಲಜಿ, 

ಲಾಲಿತ್ಯ RL ಎಂಡ ತುಂಬಿ, ಒಟ್ಟು ಚಿತ್ರದ ರಸಭಾವಗಳೂ 

ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. 

ಅಂಗಾರಕ - (೧) ನವಗ್ರ ಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಗ್ರಹೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ 

ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿ ರತ್ನ ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಸುರಟರಾಗದಲ್ಲಿ 

ಅಂಗಾರಕ ಗ್ರ ನವನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂಗಾರಕಮಾಶ ಶ್ರ ಯಾಮ್ಯಸಂ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕಿ” ಮಂಗಳವಾರವೆ ೦ಬ ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಅದು ಅಮಂಗಳವಾರ್ ಚಕ 

ಯಾವ ಶುಭಕಾರ್ಯವ ನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕುರಿತು 

ಸುರಟಿರಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ರಚನೆ ರುವ ದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ವಾನಿಜಿ. ಬ ಗಳವನು 

ಸುರಟರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಡಿದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆರೂ ER ದ ೃಷ್ಟ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮಂಗಳ. 

ಏಕೆಂದರೆ ಗುರುವು ತನ್ನ ತಿಷ ಸಿಗೆ ತ ರಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿ ಕೊಡುವದಿಲ್ಲ 

ಇದೊಂದು ಸಂಪ್ರ ದಾಯವು. ಜಿ ಬಂದಿದೆ. ಮಂಗಳವೂ ಅಮಂಗಳವೂ 

ಆದ ರಾಗವನ್ನು po ಹೆಸರಿದ್ದ ರೂ ಅಮಂಗಳಕರವಾದ ಗ್ರಹವನ್ನು ಕುರಿತು 

ಕೃತಿ ರಚನೆ ಬಾಡು ಬಳಸಿರುವುದು" ದೀಕ್ಷಿತರ ಸಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರ ಪ್ರತೀಕ. 

ಮೂರನೆಯ ಗ್ರಹೆ ವನ್ನು ಕುರಿತ ಕೃತಿಗೆ ೩ನೆಯ ತಾಳವಾದ ರೂಪಕ ತಾಳವನ್ನು 

ಬಳಸಿರುವುದು ಸಮಾರು ಗ ತ್ರಿಭಂಗಿ, ಅತಿಭಂಗಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಬುವಿಧೆಗಳೂ, 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ತಾಂಗ, ದೇವತಾ, ಮಾನವಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು 

ವಿಭೇದಗಳಿವೆ, 

ಅಂಗೆರಚೆನೆ- ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂಗರಚನೆಯೆಂದರೆ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ, ನೀಲಿ, ಹಳದಿ, "ಇವು ಬಣ್ಣಗಳು ಸ್ಪಭಾವಜ ಅಧವಾ ಸಹಜ 

ಸ್ವಭಾವದವು. ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಸಂಯೋಗದಂದುಂಟಾಗುವ ಮಿಶ್ರ ಬಣ್ಣಗಳಾದ 

ಹಸಿರು, ನಸುಗೆಂಪು, ಕಾಷಾಯ ವರ್ಣ ಮುಂತಾದುವುಗಳು `ಸಂಯೋಗಜವು. 

ಮೂರುನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ ಗಳಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧಾಂಶಗಳಿಂದ ಅಂಗ 

ವರ್ತನವನ್ನಾ ಗಿಸುವುಮ ಉಪನರ್ಣ. ಸಹಜವಾದ ರೂಪ ಪವನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾ ಸಗೊಳಿಸಿ, 

ತಮಗೆ ಜೇನಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಗತವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ' ಅದ್ಭುತ ಕಲೆಯು 

ಅಂಗರಚನೆ. 

ಅಂಬಾವುನೋಹರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗೌರೀ 

ಮನೋಹರಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 



೫೪ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಅಂಬಾರಿಂಕುಂ--೧೯ನೆ ಶತಮಾನದ ಆದಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿಟೀಲು 

ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಸೈದಾಳ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇವರ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯಕ್ಕೆ 

ಮಾರು ಹೋಗಿ ಮರಿಸಿಂಹೆ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ಪಿತ್ಮರು. ಇವರ ಐದು ಮಂದಿ ಪುತ್ರರೂ 

ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ರು. ಹಿರಿಯ ಮಗ ಅಪ್ಪು ಕುಟ್ಟ ಏಿಟೀಲು 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ಅಂಭಣ--ವೇದಯುಗದಲ್ಲಿದ್ದ ವೀಣೆಯ ಅನುರಣನ ಭಾಗದ ಹೆಸರು. 

ಅಂಭೋಗಿನಿ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಸ 

ಅ: ಸದಮಗರಿಸ 
ಅಂಭೋರುಹ--ಈ ರಾಗವು ೪೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಭವಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪದಮಗರಿಸ 
ಅಂಬುಜನಾಭ--ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು 

ಬರುವ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮುದ್ರೆ. 

ಅಂಬಾಹೇರಿ-ಈ ರಾಗವು ಟಕ್ಕರಾಗದ ಒಂದು ಭಾಷಾರಾಗವೆಂದು 

ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾ ಕರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 
ಅಂಬಾಹೇರಿಕಾ--ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುರ ೨೧ 

ಟಕ್ಳ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. 

ಅಂತೆರಾ--ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ರಾಗದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ. 

ಅಂತರಭಾಷಾ --ಮಾರ್ಗ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ರಾಗ ವಿಶೇಷ. ಇದು 

« ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ 'ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಅಂತರ ಭಾಷಾ ಭಾಷಾ ವಲಿತ--ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾ ಕರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ, 

ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವ ರಾಗ. 

ಅಂತರ ಭಾಷಾ ಕರಣಾವಳಿ ಈ ರಾಗವು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕರಣಾವಳಿ 

ರಾಗ. 4 ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ?ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಅಂತರ ಭಾಷಾ ಶಾಕಾ ವಲಿತ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಈಗ ಪ್ರ ಚಲಿತವಿಲ್ಲದಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ" ಕೋಶ ೫೫ 

ಅಂತರಧ್ರುವನಾಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ಲಾಡೆಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಾಡು 
ಅಧವಾ ಧ್ರುವ. 

ಅಂತರದುಂದುಭಿ- ದೇವಲೋಕದ ನಗಾರಿ. 

ಅಂತರಕ್ರೀಡ-- ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ 

ವಿಶೇಷ. ಮೂರುದ್ರು ತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಆನುದ್ರುತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಒಂದು 

ಆವರ್ತಕ್ಕೆ ೭ ಅಸ್ರರಗಳಕಾಲ ಅಥವಾ ; 3 ಮಾತ್ರೆಗಳ ಕಾಲ 

ಅಂತರಮಾರ್ಗ-- ಇದು ರಾಗದ ತ್ರಯೋದಶ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. 
ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಸ್ತರವನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಬೇರೊಂದು ರಾಗದ ಛಾಯೆಯನ್ನು 

ಮುಖ್ಯರಾಗದ ಇತಾಕಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಂತರಮಾರ್ಗವೆಂದು 

ಹೆಸರು. ಹೀಗೆ ಮಾಡಲು ಕೆಲವು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಇದು 

ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾಗಿರಬೇಕು. ಮತ್ತು ಕೇಳಲು ರಂಜಕವಾಗಿದ್ದು ಮೂಲರಾಗದ 

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಕೆಡಿಸದಂತಿರಬೇಕು. 

ಅಂತರವಾಹಿನಿ-_ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದನಿಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಅಂತರಿ--(೧) ಶಿಲಪ್ಪದಿಕಾರಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ಬಗೆಯ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ. 

(೨) ಗೀತದ, ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸಂಗೀತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತರಿ 

ಎಂದು ಹೆಸರು ರಾಗಾಂಗರಾಗ ಲಕ್ಷಣಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಯು ಸೂತ್ರಖಂಡ ಮತ್ತು 

ಉಪಾಂಗಖಂಡಗಳ ನಡುವೆ, ಭಾಷಾಂಗಖಂಡಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾ 

ರವಿಕೋಟತೇಜಎಂಬ ವರಾಯಾವರಾಳವ ರಾಗದ ಲಕ್ಷಣಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. 

ಕೆಲವು ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಯು ಪುನರಾವರ್ತವಾಗಿರುವುದುಂಟು. ಇದರ ಸಾಹಿ 

ತ್ಯವು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿಯೋ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಧವಾಗಿಯೋ ಇರಬಹುದು. 

ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳ ವಾಕ್ಯಗಳ ಕೊನೆಯ ಪದಗಳ ಪ್ರಾಸ. 

ಜಯದೇವನ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಆಂತ್ಯಪ್ರಾಸಗಳಿವೆ. 

ಅಂತೂಪಾಾ ಜಗಳು--ಚಟುವಟಕೆ, ಸ್ಥಿರತೆ, ನಿಲುವು, ಸಮತ್ಯ, ನೋಟ್ಕ 

ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದಿರುವಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ, ಒಳ್ಳೆಯಮಾತು, ಹಾಡು-ಈ ಹೆತ್ತು ಅಂತಃ 

ಪ್ರಾಣಗಳು (ಅಭಿನಯದರ್ನಣ- ನಂದಿಕೇಶ್ವರ) 

ಅಕ್ಲೆರ_(೧) ತಾಳದ ಕಾಲಗಣನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಘಟಕ. 

(೨) ರಾಮಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತತ ೧೦೮ ರಾಗತಾಳ ಮಾಲಿಕದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು 

ಅಪರೂಪವಾದ ತಾಳವ ಹೆಸರು. 



೫೬ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಅಕ್ಷರಕಾಲ--ಸಂಗೀತದ ತಾಳದ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೂಲ ಘಟಕ ಕಾಲ. 

ಅಷ್ಟಕ ಎಂಟು ಪದ್ಯಗಳ ಒಂದು ಗುಚ್ಛಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟ ಕವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವು 

ಸ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯವು ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. 
ಇವು ವೃತ್ತಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಕಂದ ಪದ್ಯಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಷಟ್ರದಿಗಳಾಗಿರಬಹುದು. 

ಎಂಟು ಪದ್ಯಗಳು ಇರಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ. ಅದು ಹತ್ತು ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದು 

ಇರಬಹುದು. ಉದಾ: ಲಿಂಗಾಷ್ಟಕ. ಒಂಭತ್ತು ವದ್ಯಗಳಿರುವ ಅಷ್ಟಕಗಳೇ 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇವು ದೇವರಸ್ತುತಿ ರೂಪವಾದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು. ಕೆಲವು ರಾಜನ 

ಪ್ರುತಿಗಳೂ ಇವೆ ಉದಾ : ದೇವರಾಜ ವಲ್ಲಭಾಷ್ಟಕ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯದ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟದೈ ವದ ಸಂಬೋಧೆನೆ ಇದೆ. ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಕಗಳು ಅನೇಕ 

ವಾಗಿವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ನ್ತೋತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯ ಸ್ಥಾ ನವಿದೆ. ಬೃಹತ್ಸ್ತೋತ್ರ 

ರತ್ನಾ ಕರದಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಅಷ್ಟಕಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಗಂಗಾಷ್ಟಕ, 

ಯಮುನಾಷ್ಟಕ, ಅಂಬಾಷ್ಟಕ, ಗುರ್ವಷ್ಟಕ, ಧನಾಷ್ಟಕ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೋನಿಂದಾಷ್ಟಕ, ಮುಕುಂದಾಷ್ಟಕ, ಕೃಷ್ಣಾಷ್ಟಕ ಇವೆಲ್ಲವೂ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯೇ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. 

ಅಷ್ಟ ತಾಳೆ--ಕರ್ಣಾಟಿಕದ ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ತಾಳ 

ವಿಶೇಷ. 
ಅಷ್ಟವಾದ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭಚ್ಛೆರನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಶಿ 

ಆಃ ಸಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಸ 
ಅಷ್ಟಗಣಗಳು--ತಾಳಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಗಣಗಳು 

ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳು. ೧೦೮ ತಾಳಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ 
ತಾಳದ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಗಣಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಗುರುವಿನ ಸಂಜ್ಞೆ ೮, ಲಘುವಿನ 

ಸಂಜ್ಞೆ ೧. 

ಎಂಟು ಗಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. 

ಮ ಗಣ -- ಆಲಲ 

ಭೆ ಗಣ -.. ೮೧೧ 
ಜ ಗಣ ಎ. ೧೮೧ 

ಸ ಗಣ - ೧೧೮ 
ನ ಗಣ -. ೧೧೧ 
ಯೆ ಗಣ ಎ... ೧೮೮ 

ರ ಗಣ ಎ. ೮೧೮ 
ತ ಗಣ ಐ. ೮೮೧ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೫೯ 

ಅಷ್ಟಭುಜ ಕೃ ಷ್ಠ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿಂಗಲ್ಪೇಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಚೀಪುರ 

ದಲ್ಲಿರುವ ವರದ ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯೆದ ನೂರು ಕಂಬಗಳ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟ 

ಭುಜಸೃಷ್ಣನು ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಶಿಲ್ಪವಿದೆ. ದಿಂಡಿಗಲ್ ಸವಿವಾಪದಲ್ಲಿರುವ 
ತಾಡಿಕ್ಕೊಂಬು ಎಂಬಲ್ಲಿರುವ ಸೌಂದರರಾಜವೆರುಮಾಳ್ ದೇವಾಲಯದ ಅಮ್ಮನವರ 

ಸನ್ಲಿಧಿಯ ಮುಂಭಾಗದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಇಂತಹೆ ಕೃಷ್ಣ ನ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪವಿದೆ. 

ಅಷ್ಟ ಭುಜನಟಿರಾಜ--ಆಂಧ್ರದ ಎಲ್ಲೋರಗನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟಭುಜ ನಟರಾಜನ 
ಮೂರ್ತಿ ಶಿಲ್ಪವಿದೆ. 

ಅಷ್ಟದಶಾಂಗಂಲ--ಇದು « ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ 'ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೊಳಲು. ಬಾಯಿಂದ ಊದುವ ರಂಧ್ರೆಕೂ ಜಿರಳಿನಿಂದ 

ಮುಡಿಸುವ ರಂದ್ರ ಕ್ಟೂ ೧೮ ಅಂಗುಲ ದೂರವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಮತ್ತು 

ಏಳನೆಯ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಊದಿದರೆ ಮಂದ್ರಷೆಡ್ಡವು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. 
ಅಷ್ಟ ಮಹಿಷಿ ಕಲ್ಯಾ ಣಮು- ಸುಮಾರು ೧೫೪೫ರಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಅಧವಾ 

ತಿರುವೆಂಗಡನಾಥೆ ಎಂಬುವರು ರಚಿಸಿದ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥ. ಇದು ದ್ವಿಪದಿ 

ಛಂದಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಐದು ಅಂಕಗಳ ಗ್ರಂಥ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಅವನ ಅಷ್ಟಮಹಿಷಿ 

ಯರ ಏವಾಹೆವು ಈ ಗ್ರ ಂಥದ ಮುಖ್ಯ ವಿಷಯ. 

ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತರಾಗತಾಳವತಾಲಿಕಾ--ಇದು ೧೦೮ ತಾಳಗಳು ರಾಗ 
ಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಗಮಾಲಿಕೆ. ಇಂತಹೆ ಅದ್ವಿತೀಯವಾದ ರಚನಾವಿಶೇಷವನ್ನು ರಾಮ 
ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು (೧೭೨೫-೧೮೧೭) ರಚಿಸಿದರು. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ರಚನೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಥವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಹಾಡಲು ೩ ಗಂಟಿ 

ಗಳ ಕಾಲಬೇಕು. ಈ ರಚನೆಯ ಪ್ರತಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅದರ ತಾಳ ಮತ್ತು ರಾಗ 
ಮುದ್ರೆಗಳಿವೆ. ಶ್ರೀಮತ್ವೀರ್ತಿ ಮುಂತಾದ ಅಪರೂಪ ರಾಗಗಳು ಈ ತಾಳಮಾಲಿಕೆ 

ಯಲ್ಲಿವೆ. 

ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತತಾಳಗಳು---೧೦೮ ತಾಳಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ: 
ಚಚ್ಚತ್ಪುಟ, ಚಾಚತ್ಪುಟ, ಷಟ್ಟತಾ ಪುತ್ರಿಕ, ಸಂಪದ್ದೇಷ್ಟಕ, ಉದ್ಭಟ್ಟ, ಆದಿ, 

ದರ್ಪಣ, ಚರ್ಚರಿ, ಸಿಂಹೆಲೀಲಾ, ಕಂದರ್ಪ, ಸಿಂಹೆ ವಿಕ್ರಮ್ಮ ಶ್ರೀರಂಗ, ರತಿಲೀಲ, 

ರಂಗತಾಳ, ಪರಿಕ್ರಮ, ಪ್ರತ್ಯಂಗ, ಗಜಲೀಲ, ತೃಭಿನ್ನ, ವೀರವಿಕ್ರಮ, ಹೆಂಸೆಲೀಲ, 

ವರ್ಣಭಿನ್ನ, ರಂಗದ್ಯೋತನ, ರಾಜ ಚೂಡಾಮಣಿ, ರಾಜತಾಳ, ಸಿಂಹೆವಿಕ್ರೇಡಿತ, 

ವನಮಾಲಿ, ಚತುರಸ್ತವರ್ಣ, ತ್ರಯಸ್ರವರ್ಣ, ಮಿಶ್ರವರ್ಣ, ರಂಗಪ್ರದೀಶ, ಹಂಸ 

ನಾದ, ಸಿಂಹನಾದ, ಮಲ್ಲಿಕಾಮೋದ, ಶರಭಲೀಲ, ರಂಗಾಭರಣ, ತುರಂಗಲೀಲ, 

ಸಿಂಹನಂದನ, ಜಯಶ್ರೀ, ವಿಜಯಾನಂದ, ಪ್ರತಿತಾಳ, ದ್ವಿತೀಯ, ಮಕರಂದ, ಕೀರ್ತಿ, 

ವಿಜಯ, ಜಿಯೆಮಂಗಳೆ, ರಾಜನಿದ್ಯಾಧೆರ, ಮಠ್ಯ, ಜಯ, ಕುಡುಕ್ಕ, ನಿಸ್ಟಾರುಕ, 

ಕ್ರೀಡ, ತ್ರಿಭಂಗಿ, ಕೋಕಿಲ ಪ್ರಿಯೆ, ಶ್ರೀಕೀರ್ತಿ, ಬಂದುಮಾಲಿ, ಸಮತಾಳ, ನಂದಜೈ 
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ಉದೀಕ್ಷಣ, ಮಟ್ಟಕ, ಥೇಂಕಿತ, ವರ್ಣಮಟ್ಟಿಕ, ಅಭಿನಂದನ, ಅಂತರಕ್ರೀಡ, ಮಲ್ಲ 
ತಾಳ, ದೀವಕ, ಅನಂಗ, ವಿಷಮ, ನಂದಿ, ಮುಕುಂದ, ಕಂಡುಕ, ಏಕತಾಳ, ಅಟ 
ತಾಳ, ಪೂರ್ಣ ಕಂಕಾಳೆ, ಖಂಡಕಂಕಾಲ, ಸಮಕಂಕಾಳ, ವಿಷಮಕಂಕಾಳ, ಚತಸ್ತಾಳ, 

ಡೋಂಬುಲೀ, ಅಭಂಗ, ಇಜಗರುುಂಪ, ಚತುರ್ಮುಖ, -ರ್ಗುುಂಪ, ಪ್ರತಿಮಠ್ಯ, 

ಗಾರುಗಿ, ವಸಂತ, ಲಲಿತ, ರತಿತಾಳ, ಕರಣಯತಿ, ಯತಿ, ಷಟ್ತಾಳ, ವರ್ಧನ, 

ವರ್ಣಯತಿ, ರಾಜನಾರಾಯಣ, ಮದನ, ಕಾರಿಕ, 'ವಾರ್ವತಿಲೋಚನ, ಶ್ರೀನಂದನ, 

ಲೀಲ, ವಿಲೋಕಿತ, ಲಲಿತಪ್ರಿಯ, ರುಲ್ಲಕ, ಜನಕ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಶೆ, ರತಿಗವರ್ಧನ ಮತ್ತು 

ಉತ್ಸವ. 

ಅಷ್ಕಿ ಈ ರಾಗವು ೨೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಪರುಣಸಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದರಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಮಗಸ 
ಅಷ್ಟಾ ದಶವಾದ್ಯ--ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ನುಡಿಸುವ ೧೮ ಬಗೆಯ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯಗಳು. 

ಅಷ್ಟ ಪದಿ--ಜಯದೇವ ಕನಿಯ ಗೀತಗೋವಿಂದವೆಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಅಷ್ಟ 

ಸದಿ ಎನ್ನುವುದು ರೂಢಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ೨೪' ಗೀತಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಗೀತದಲ್ಲಿ ಎಂಟು 

ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ಚರಣಗಳಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳೆಂಬ ಹೆಸರು 

ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇವು ದ್ವಿಧಾತು ಪ್ರಬಂಧಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾ ಹೆ ಮತ್ತು 

ದ್ರು ವ ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಇವೇ ಮುಂಜಿ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚರಣ ಎಂದಾ 

ದುವು. ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರಪ್ರಾಸವಿಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸಗಳಿವೆ. 

ಆ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವರವರ್ಣ. ಪಿತಾಮಹೆ, ವಿನಾಯಕ, ವಿಜಯಾನಂತ, 

ಕ್ಷೀಕೋದಧಿ, ನಾರಾಯಣ, ರುದ್ರ ಎಂಬ ಅರ್ಧಗಳಿವೆ 

ಆಕಾಶಗ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಂಡಲಗಳು ಇಪ್ಪತ್ತು ಬಗೆಗಳಿವೆ. ಇವು 

ಗಲ್ಲಿ ಆಕಾಶಗ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗ ಎಂದು ಎರಡು ವಿಧೆ. ಆಕಾಶಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಕ್ರಾಂತ, 

ವಿಚಿತ್ರ, ಲಲಿತ ಸಂಚರ, ಸೂಚಿವದ್ಧ, ದಂಡಪಾದ, ವಿಶೃತ, ಅಲಾತಕ, ವಾಮವಿದ್ದ, 

ಲಲಿತ ಮತ್ತು ಕ್ರಾಂತ ಎಂದು ಹೆತ್ತು ವಿಧ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪಾದಕ್ರಿಯಾ ಸಂಚಲನೆಗಳು. 
ಆಕಾಶನೀಣಾ--ಪಾಲ್ಫುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಧ ಏರಚಿತ «6 ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ 

ಚರಿತ್ರಮು ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವೀಣೆ. 

ಆಕ2--ನಾಗಸ್ವರದ ನೀಹಿಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಬಗೆಯೆ ಎಲೆ. 

ಇದನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿ ನಂತರ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಆಕಾಶಚಾರಿಗಳು--ಭರತ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸುವ ಪಾದಕ್ರಿಯಾ 

ಸೆಂಚೆಲನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ. ಆ*ಾಶಚಾರಿಗಳು ಹೆದಿಮೂರು ವಿಧಭೆ ಅವು 
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ಅತಿಕ್ರಾಂತ, ಅಪಕ್ರಾಂತ, ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ರಾಂತ್ಕ ಊರ್ಧ್ವ ಜಾನು, ಸೂಚಿ, ನೂಪುರೆ 

ಪಾದಿತ, ಡೋಲಾಪಾದ, ತಕ್ಷಿಪ್ತ ಅವಿದ್ಧ, ಊರ್ಧ್ವತ್ತ್ಯ ವಿದ್ಯುದ್ಭ್ರ್ರಾಂತ, ಅಲಾತ, 
ಭುಜಂಗ ತ್ರಾಸಿಕ, ಹೆರಿಣಪ್ಲುತ ದಂಡಪಾದ ಮತ್ತು ಭ್ರಮರಿ. 

ಆಗಮಪ್ರಿಯೆ - ಈ ರಾಗವು ೪೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಶುಭ ಪಂತುವರಾಳಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮವಮದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿಪದನಿಪಮಗರಿಗಸ 
ಆಘಾತ--ನೃತ್ಯದನ್ಲಿ ನುಡಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ಲಾಸ್ಯ 
ಆಘಾತಿ--ಖಯಗ್ವೇದ ಮತ್ತು ಅಥರ್ವವೇದಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದತಿ 

ತಾಳವಾದ್ಯ. 

ಆರ್ಚಿಕ- ಒಂದು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು. ಅರ್ಚಿನೋಗಾಯುಂತಿ ಎಂದರೆ 

ಖಗ್ರೇದದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಒಂದು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ವಿಧಾನ. 

ಆಚಾಂರ್ತುಮುದಡೆ್ರೆ ಇದು ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ 
ದ್ವಾದಶ ಮುದ್ರೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮುದ್ರೆ. ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರನು ತನ್ನ ಕೃತಿಯ 

ಸಾಕಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯನ ಹೆಸರನ್ನು ಅಂಕಿತವಾಗಿಟ್ಟರುತ್ತಾನೆ. ಮಾಟರಾಗದ 

4 ಗಾನವಿದ್ಯಾಧುರಂಥರ * ಎಂಬ ಗೀತವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. 

ಆದವಾನಿಯರಾವಮುಸುಂದರದಾಸರು--ಇವರು ಜಗನ್ನಾ ಧದಾಸರ 

ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಮಾಡಿ ಅವರಿಂದ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾ ನ ಪಡೆದ ಮಹನೀಯರು. 

ರಾಮಸುಂದರ ನಿಶಲ ಎಂಬ ಮುದ್ರಿಕೆಯಿಂದ ಭಾಗವತವನ್ನು ಕೀರ್ತನ ಗೂಪದಲ್ಲಿ 

ರಚಿಸಿ ಸುಂದರವಾದ ಕವಿತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೋಗಿ ಬರುವೆ ಗೋಪ 

ನಾಗವೇಣಿಯರೆ ಎಂಬ ಇವರ ದೇವರ ನಾಮವು ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ಆದಿ--(೧) ೩೫ ಸುಳಾದಿತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಚತುರಶ್ರಜಾತಿ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳದ 

ಹೆಸರು. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 
(೨) ಒಂದು ಲಘು ಇರುವ ತಾಳ. ಇದು ೧೦೮ ತಾಳಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. 

ಇದರ ಕಾಲಾವಧಿಯು ನಾಲ್ಕು ಅಸ್ತರಕಾಲ ಅಥವಾ ಒಂದು ಮಾತ್ರಾ ಕಾಲ. 
(೩) ಮೇಳಾದಿಕಾರ ಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ವಾಗಿರುವ ೪೬.೨೨೪ 

ಸಂಪೊರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ದತಿಯ ಮೊದಲನೆಯ ಮೇಳದ ಹೆಸರು. ಈ ಮೇಳವು ಷಡ್ಡ, 

ಪಂಚಮ, ಪ್ರತಿಶುದ್ಧರಿಷಭ ಪ್ರತಿಶುದ್ಧ ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧಮಧ್ಯೆಮ, ಪ್ರತಿಶುದ್ಧಥೈವತ, 

ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಶುದ್ಧ ನಿಷಾದವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಷಡ್ಡವು ಇದರ ಗ್ರಹೆ, ಅಂಶ ಮತ್ತು 

ನ್ಯಾಸಸ್ವರ. 

ಆದಿ ಅಸ್ಸೆಯ್ಯ--ಪಚ್ಚಿವಿರಿಯಂ ಆದಿ ಅಪ್ಪ ಯ್ಯನವರು ಮಾದ್ಯ 

ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ತಂಜಾವೂರಿನ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ ಮಹಾರಾಜ (೧೭೪೧-೧೭೬೪) ಮತ್ತು 
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ತುಳಜಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ (೧೭೬೫-೧೭೮೭) ಅಆಸ್ಲಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವೈಣಿಕರೂ, ವಾಗೆ ಸಯಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಪುದುಕೋಟಿ ಸಂಸ್ಥಾನ 

ಮತ್ತು. ಉಡ್ಛೆ ಯಾರ್: ಪಾಳ್ಯ ದ ಜನಿಶಾನ್ಹಾರರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ 

4 ತಾನವರ್ಣ ಯ > ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು. "ತ್ಯ ಈ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವ 

ಬಭ್ಲೈರವಿರಾಗದ ವೀರಿಬೋಣಿ ಎಂಬ ವರ್ಣವನ್ನೂ, ಇತರ 3 ರಗಳು ಮತ್ತು 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರು ರಾಗಾಲಾಪನೆ, ತಾನ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ 

ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ರ ಮನವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ ವೀಣೆಶೇಷಣ್ಣ ನವರು ಇವರ ವಂಶ 

ಜವರು. ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳು, ಘನಂಕೃಷ್ಣ ಸ ಯ್ಯರ್್, ಪಲ್ಲವಿ” ಗೋಪಾಲಅಯ್ಯರ್, 

ಪಲ್ಲವಿ ಸಂಜೀವಶಯ್ಯರ್ ರವರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ರಾಗಿದ್ದರು. 

ಆದಿಕಾನೋದ --ಇದೊಂದು ಭಾಷಾಂಗ ಸ ಪಾರ್ಶ್ವದೇವನ 

« ಸಂಗೀತ ಸಮಯಸಾರ 'ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಆದಿಕಾನೋದಿ- -ರಘುನಾಧನು « ಸಂಗೀತಸುಧಾ ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ 

ರುವ ೨೦ ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. ಈ ರಾಗವು « ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ? 

ದಲ್ಲೂ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 
ಆದಿಗುರು ಪುರಂದೆರದಾಸರಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಹೆಸರು. ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಿ 

ಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತಹ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಸ್ವ್ರರಾವಳಿಗಳು, ಅಲಂಕಾರಗಳು, 

ಘನರಾಗಗೀತಗಳು, ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ 

ವಾದ ತಳಹದಿಯ ಮೇಲೆ ನಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಆದಿತ್ಯ --(೧) ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬಗ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ವಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ಬಗೆಯೆ ಕೊಳಲು. ಇದರಲ್ಲಿ fe ರಾಢ ಧ್ರಕ್ಟೂ ನುಡಿಸುವ ರಂಧ್ರ ಕ್ಸೂ 

ಹನ್ನೆರಡು ಅಂಗುಲ ಅಂತರವಿದೆ. ೧೨೭ನೆಯ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ನು 

ಮಂದ ದ್ರಸ್ಟ್ವಾ ಯಿ ಮಧ್ಯಮವು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

(೨) ಆದಿತ್ಯ ವೆಂದರೆ ಸಂಗೀತದ ಸಂಜ್ಞೆ ಯಲ್ಲಿ ೧೨ನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ೭೨ 

ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧ ತೆಯಲ್ಲಿ ೧೨ನೆಯ ಚಕ್ರ ವೆ ಹೆಸರು. ಸ ೬೭ ರಿಂದ ೭೨ ಮೇಳ 

ಗಳನ್ನು cas 

ಆದಿತ್ಯ “ಭೂ ೪ ನೆಯ ಮೇಳ ೨. ೭೦ ನೆಯ ರಾಗ 

ಆದಿತ್ಯ ೨. ಗೋ ೩ನೆಯ ಮೇಳ ೨. ೬೯ನೆಯ ರಾಗ 

ಆದಿತ್ಯ ೨ ಮಾ. ೫ ನೆಯ ಮೇಳ ೨. ೭೬೧ ನೆಯ ರಾಗ 

ಆದಿತ್ಯ ಎ ಪಾ ೧ ನೆಯ ಮೇಳ -- ೬೭ ನೆಯ ರಾಗ 

ಆದಿತ್ಯ ಷಾ. ೬೬. ನೆಯ ಮೇಳ ೨. ೭೨ ನೆಯ ರಾಗ 

ಆದಿತ್ಯ ಧರಿ ೨. ೨ನೆಯ ಮೇಳ ೨. ೬೮ನೆಯ ರಾಗ 
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ಆದಿದ್ದಿ ಷಾದ--ನೃತ್ಯನಾಟಕವು ಆರಂಭವಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಕತೆಯ 
ಸಾರಾಂಶವನ್ನುಳ್ಳ ದ್ದಿ ಪಾದ. ವೃತ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಾರಾಂಶವನ್ನು ಹಾಡುವರು. ಇದಕ್ಕೆ 
ಆದಿದ್ವಿ ಸಾಡು ಸ ರು. 

ಆದಿದೇಶ್ಯ--ಈ ರಾಗವು ೩೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರುೂಲವರಾಳಿಯೆ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಆಧಾರಂಗ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಖಯೊಲ್ಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ. ಇವನು ಕೊನೆಯ ಮೊಗಲ್ ಚಕ್ರ ವರ್ತಿ ಮಹೆಮದ್ಹಾವಿನೆ 

ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದನು. 
ಹ ಆಧಾರಷಡ್ಜ--ಶ್ರುತಿಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ವರ. ಇದು ಮಧ್ಯಮ ಸ್ಥಾಯಿಯ 

ತ. 

ಆಧುನಿಕಪದ್ಧತಿ- ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಸಂಗೀತ ಪದ್ದತಿ. 

ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಗಳಂು--ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ 

ರಾಗಗಳು ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದ್ದ ರಾಗಗಳಿಗೆ ವ್ರಾಕ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಈ ಬಗೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಶಾಜ್ಞ ೯ದೇವನ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾ ಕರದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಆದಿಪಂಚವು ಈ ರಾಗವು ೪೮ನೇ ಮೇಳಕರ್ತ ದಿವ್ಯಮಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದನಿಷಮಗರಿಸ 

ಆದಿಪ್ರಾಸ--ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಾದದ ಮೊದಲನೆಯ 

ಪದದ ೨ನೆಯ ಅಕ್ಷರವು ಒಂದೇ ವಿಧೆವಾಗಿರುವುದು ಆದಿಪ್ರಾಸ. ಇದನ್ನು 

ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸವೆಂದೂ, ಖಂಡಪ್ರಾಸವೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದಿಪ್ರಾಸದಲ್ಲಿ 

೬ ಪ್ರಭೇದಗಳಿವೆ. ಅವು ಸಿಂಹೆ, ಗಜ, ವೃಷಭ, ಅಜ್ಕ ಶರಭ ಮತ್ತು ಹೆಯ 

ಪ್ರಾಸಗಳು. 

ಆದಿಭಟ್ಲಿ ನಾರಾಯಣದಾಸರು(೧೮೬೪-೧೯೬ ೫) ನಾರಾಯಣದಾಸರು 

ಮೊದಲು ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಸ ಂಸ್ಥ್ಯಾ ನದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಎ ವಾಸಾಸಾಂಬಯೆ ನವರಲ್ಲಿ ವೀಣಾ 

ವಾದನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು “ಡದು ತರುವಾಯ ಎಚ ಮಹಾವೈ ಣಿಕ 

ವೆಂಕಟರಮಣದಾಸರಲ್ಲಿ "ನ್ನ್ನ ತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ೧೮೮೪ರಲ್ಲಿ ಮೆಟ ಟ್ರಿಕ್ಯ್ಯು 

ಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆಮಾಡಿ ಸ್ವ್ಪತಾಲ ವಿಜಯನಗರದ ಮಹಾರಾಜಾ "ಫಾಲೇಚನಲ್ಲಿ 

ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರು. ಸರು ಎತ್ತ ರವಾದ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾನಿದ್ದರು. 

ಹರಿಕಧಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ Fils ಸಂಗೀತ, ಕವಿತ್ವ, ನಿರೂಪಣೆಯ 
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ವೈಖರಿ ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದ್ದುವು. ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ 

ಕಾಲೇಜು ೧೯೧೯ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಾಗ ನಾನಾಮುಖ ಸ್ರತಿಭೆಯುಳ್ಳದಾಸರನ್ನು 

ಪ್ರಥಮ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು ಇವರ ಆಡಳಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಕಾಲೇಜು ಬಹೆಳ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು. ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿ 

ದ್ದರು. ೧೯೩೩ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಜಯಪುರದ ರಾಜಾವಿಕ್ರಮ 

ದೇವವರ್ಮನು ಇವರಿಗೆ ಸಂಗೀತಸಾಹಿತ್ಯ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನಿತ್ತು 

ಗೌರವಿಸಿದನು. ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರ್ವ ಸಿದ್ಧತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮ 

ರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳು ಒಡವೆಯ ನವರತ್ನ ಗಳಂತೆ ಮಿನುಗು 

ತ್ತಿದ್ದುವು. 
ಆದಿನಾರಾಂರುಣದಾಸರು(೧೯ನೆ ಶ.)--ಇವರು ಭದ್ರಾ ಚಲರಾಮದಾಸರ 

ವಂಶದವರು. ಮದ್ರಾಸಿನ ಮೂಂಬಲಂನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ರಾಮೋತ್ಸವವನ್ನು ಬಹಳ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ 

ಆಚರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಟಿ.ಪಿ. ಕೋದಂಡರಾಮಯ್ಯರ್ರವರು ಬರೆದಿರುವ « ಭಾಗವತ 

ಭಜನ ಪದ್ದತಿ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಇವರ ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. 

ಇವರು ಸ ನಾಮು ಮುದ್ರೆ ಯನ್ನು "ಬಳಸಿದ್ದಾ ಕೆ. 

ಬದ ರಾಗವು ೪೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ದಿವ್ಯಮಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿಪಮಗರಿಸ 
ಆದಿಸ್ರಾಾಸ--ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸನ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ 

ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಆದಿಪ್ರಾಸವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಉದಾ: ತೆರತೀಯಗರಾದ? ಕಲೋನಿ, 

ಪಲ್ಲವಿ : ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ! ಮತ್ಸರಮನು. 

ಅ. ಪ: ಪರಮಪುರುಷ! ಧರ್ಮಾದಿ ಮೋಕ್ಷಮುಲ ಪಾರ ದೋಲು 

ಚುನ್ನದಿ, ನಾ ಲೋನಿ. 

ಆದಿರಸ--ಶೃಂಗಾರ ರಸವನ್ನು ಮೊದಲನೆಯ ರಸನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ 

ಆದಿಶುದ್ಧ ರಾಮಕ್ರಿ ಯಂ - ಇದು 4 ರಾಗತಾಳಚೆಂತಾಮಣಿ ? ಎಂಬ 

ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಆದಿಸ್ವರಗಳು ಇವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಸ್ವರಗಳು. 

ಇವು ವೇದಗಳ ಉದಾತ್ತ, ಅನುದಾತ್ತ ಮತ್ತು ಸ್ವರಿತಸ್ವರಗಳು ಪಾಣಿನಿಯು ಈ 

ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಆದಿಸ್ವರಗಳೆಂದು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 
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ಆದಿವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ- ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮಹರ್ಷಿಗೆ ಆದಿವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೆಂದು 
ಹೆಸರು. ಶ್ರೀಮದ್ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ ಲವ, ಕುಶರಿಗೆ ಕಲಿ 

ಸಿದರು. ಲವ, ಕುಶರು ಅದನ್ನು ಶ್ರಿ ರಾಮನ ಆಸಾ ನದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರು. 

ಆದಿವರಾಳಿ--ಈ ರಾಗವು ೫೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಿಂಹೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಮದ. 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸೆ 
ಅ; ಸನಿದಪಮರಿಮಗಸ 
ಆದಿವಸು-ಈ ರಾಗವು ೪೧ ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಪಾವನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದನಿಸ 
ಅ: ನಿದಮಗಸ 

ಆಲಂಬನವಿಭಾವ ರಸಗಳೂ ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವಗಳು ಯಾವುದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ 

ರುತ್ತ ಮೋ ಅವು ಆಲಂಬನಿ ವಿಭಾವ. ರಸಗಳೂ, ಸ್ಥಾಯಿ ಭಾವಗಳೂ « ನಾಯಕ. 

ನಾಯಕಿ `ಯರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸುತ್ತವೆ. ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ, 

ಶೀಲ, ರೀತಿ, ನೀತಿ, ಸತ್ವದ ಸೂಕ್ಷ ಒ ಸ್ತ್ರರೊಪದ ದರ್ಶನವು ಆಲಂಬನ ವಿಭಾವ. 

ಆರಭಟಿವೃತ್ತಿ ಭರತನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರರೀತ್ಯಾ ರೌದ್ರ, ಕ್ರೋಧೆ, ಆವೇಗಾದಿ 

ಗಳು, ಗುಣಗಳು, ವಿವಿಧೆ ರೀತಿಯ ಕಪಟತ್ವ, ವಂಚನೆ, ಗರ್ವ, ಅನ್ಭತ ವಾಕ್ಯ 

ಗಳು ಮೊದಲಾದುವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲ್ಪಡುವ ಉದ್ದತ ಭಾವನೆಗೆ ಆರಭಟ ವೃತ್ತಿ 

ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತಕ್ಕ, ಅವಘಾತ, ವಸ್ತು ಸ್ಕಾ ಪನ, ಸಂಪೇಟ 

ಎಂದು ನಾಲ್ಕು ವಿಧೆಗಳಿವೆ. 

ಆದಿನಾಂತಿಲಾರ್--ಇವರು ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ರ್ರಗ್ರಂಥವಾದ «4 ಭರತ ಸೇನಾ 

ಪತೀಯಂ ? ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ತಮಿಳಿನ ವೆಂಬಾ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. 

ಶಿಲಪ್ಪದಿಕಾರಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರನಾದ ಅಡಿಯಾರ್ಕ್ಕ್ನಲ್ಲಾ ರ್ 

ಎಂಬುವನು ಈ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳನ್ನು. ಉದ್ಭರಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ತೋಲ್ಫಾಪ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ತಿರುಮುರುಗಾರುಪ್ಪಡ್ಳೆ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧಗಳ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಲ್ಲಿ 

ನಾಚಿನಾರ್ವಿ ನಿಯರ್ “ಎಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸನೂ « 'ಭರತಸೇನಾಪತೀಯ ದಿಂದ ಹೆಲವು 

ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉದ್ದ ರಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಗ್ರಂಧವನ್ನು 

ಮದ್ರಾಸಿನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರವು ಪ್ರಕಟಸಿದೆ.. 

ಆತ್ಮನಾಥ ಭಾಗವತರು--ಇವರು ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ದ 
ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಇವರು ತ್ರಿಸ್ಥಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೊಗ 

ಸಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ « ವಜ್ರಕಂಠಭಾಗವತರ್ ? ಎಂಬ ಬಿರುದು 

ಬಂದಿತು. 

ಸ 

ಸ 
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ಆತೋದ್ಯ ತಂಂಬೂರು--ಕಂಚಿಯ ೨ನೆಯ ನರಸಿಂಹವರ್ಮ ಪಲ್ಲವನಿಗೆ 

(ಕ್ರಿ ಶ ೬೮೦-೭೨೦) ಈ ಬಿರುದು ಇದ್ದಿತು. ವಾದ್ಯ ವಿದ್ಯಾಧರ ಮತ್ತು 

ವೀಣಾನಾರದ ಎಂಬ ಇನ್ನೆರಡು ಬಿರುದುಗಳೂ ಇದ್ದುವು. 

ಆರ್ದ್ರ ದೇಶೀ ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ 

ಗೌಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. _ 

ಆ: ಸರಿಗಮವದಸ ನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 

ಉಪಾಂಗರಾಗ, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ಶೋಕರಸ ಪ್ರಧಾನರಾಗ. ಸ ಸನಿದಪ 

ಎಂಬುದು ಅಪರೂಪ ಪ್ರಯೋಗ. ಗಗಗರಿಸ ಮತ್ತು ದದದಸನಿಸ ಎಂಬ 

ಸ ನ್ವರಗುಚ್ಛ ಗಳಪ್ರ ಯೋಗ ರಾಗದ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹುತ್ತವೆ. 

ಸ ಮಿದೀಕ್ಷಿತರ ಕ್ರೀ ಗಣೇಶಾತ್ಸ ರಂ? (ರುುಂಪ) ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ 

ಕಾಗದ ವ್ರ ಸಿದ್ಧ ಕ್ರತಿ, 

ಇಷೇ ಹೆಸರಥ ಇನ್ನೆರಡು ರಾಗಗಳಿವೆ. ಇವೂ ಸಹ ೧೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತದ 

ಜನ್ಯ ರಾಗಗಳು. 

ಆರ್ದ್ರದೇಶಿಕ--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೇ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾ ಮಾಳವಗೌಳ 

ವದ ಒಂದು ನ ಜನ್ಯರಾಗ 

(೧) ಆ: ಸರಿಗಮಪದ ನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 

(೨) ಆ: ೩೬... 

ಅ: ಸೆದಮಸರಿಸರಿಸ 

(೩) ಆ: ಚಟ 
ಅಃ ಸನಿದನಿಪದಮಗರಿಗಸ 

ಆರ್ದ್ವಾಂಬರಿ- ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ 

ಗೌಳದ ಜು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸ ರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ; ಸನಿಪಮರಿಸ 

ತ ಆಧಾರಷಡ ಶ್ರುತಿಗೆ ಆಧಾರವಾದ ಸ್ವರ, ಇದು ಮದ್ರ್ಯಮ ಸ್ಥಾಯಿ 

ಆಧಾರಂಗ್-ಹಿಂದುಸ್ಲಾಫೀ ಸಂಗೀತದ ಖಯಾಲ್ಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯ 

ಕಾರ. ಇವನು ಕೊನೆಯ ಮೊಗಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹಮದ್ ಷಾನ ಆಸ್ಥಾನ 

ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದನು. 

ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿ--ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿ. 
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ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಗಗಳು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ 

ರಾಗಗಳು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ರಾಗಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಈ ಬಗೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಶಾರ್ಬ್ಸದೇವನ «€ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ 'ದಲ್ಲಿ ಶಂಡು 

ಬರುತ್ತದೆ. 

ಆಹಾರ್ಯಾಭಿನೆಯ ಒಡವೆ ವಸ್ತ್ರ ವರ್ಣಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾದ 
ಅಂಗಾದ್ಯಭಿನಯ ಪ್ರ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತ ವಾಗುವಂತಹುದು ಆಹಾರ್ಯಾಭಿನಯು. 

ನಾಟ್ಯವ್ರ ಯೋಗದ ಯಶಸ್ಸ! ಗೆ ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಆಭರಣಾದಿ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿಂದ 

ಭಾವಪುಷಿ ಯನ್ನು Gs SG ಈ ಆಹಾರಾ 5 ಭಿವಯವನ್ನು ನೇಪತ ವಿಧಿ ಎಂದು 

ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತ, ಅಲಂಕಾರ, ಜನ ಮತ್ತು ಸೂಚನ ಎಂಬ 

ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿವೆ. 

ಅಂಗಿ ಕಾಭಿನಯ:- ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಅಭಿನಯಗಳಿವೆ. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆಂಗಿಕವು ಒಂದು ವಿಧೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಾಕ್ಯ, ಸೂಚ್ಯ, ಅಂಕುರ, ಶಾಖ 

ನಾಟ್ಯಾಯಿತ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ಯಂಕುರ ಎಂಬ ಆರು ವಿಧಗಳಿವೆ. 

ಆಂಧಾಳಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿಷಮರಿಗಮರಿಸ 

ಇದು « ಸಂಗೀತ ಸಮಯಸಾರ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪುರಾತನ 

ರಾಗ ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ ಷಾಡವ 

ಆರೋಹಣ-ಅವರೋಹಣಾಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿ ದೆ. 

ಆ; ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 

ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷದ ಆಧಾರವು ಕಂಡು ಬರುವದಿಲ್ಲ. 

ಇದೊಂದು ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ, ತ್ಯಾಗರಾಜರ « ಅಭಿ 

ಮಾನ ಮುಲೇದೇಮಿ ? ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ « ಬೃಹೆನ್ನಾ ಯಕಿ * ಎಂಬ 

ರಚನೆಗಳು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಕೃ ತಿಗಳು. 

ಅಂಧಾಳಿಭಾಷಾ- ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ೨ಮೆಂಬ ಗ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ರಾಗದ ಹೆಸರು, 

ಆಂಧದೇಶಿಕ- ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಾಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿಪದಪಮಗರಿಸ 
5 
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ಆಂಧ್ರಿ-- « ಸಂಗೀತೆ ರತ್ನಾಕರ? ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಹನ್ನೊಂದು ವಿಕ್ಸ ತ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹೆಸರು 

ಆನಯ್ಯ--ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾದ ಆನಯ್ಯ 

ನವರು ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ರವರ ಸ್ವಗ್ರಾ ಮವಾದ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಯೆ, ಜೀರಿಯವರು. ಇವರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯರ್. ಆನಯ್ಯನವರು 

ಸಂಸ್ಕೃತ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದು ತಂಜಾವೂರಿನ ಸರ್ಫೋಜಿ 

ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರೆ ಸಹೋದರ ಅಯ್ಯಾ ಅಯ್ಯರ್ 

ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ರವರು ಆನಯ್ಯನವರ 

ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಉಮಾದಾಸ * ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಆನಯ್ಯನವರು ಹಲವು ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು 

ಇಂತ ಪರಾಕ ೨. ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯ 

ಭಜನ ಸೇಯವೇ ಓ ಮನಸಾ ಕೇದಾರ 

ಮಹಿಮತೆಲಿಯ ತರಮಾ — ಶಂಕರಾಭರಣ 

ಪರಾಕೇಲ ಬಾಲ — ರೀತಿಗೌಳ 

ಎನ್ನತ್ಕ್'ಕ್ವುದು ವಿ ಇಕ್ಟಾಯಂ ವಾನ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ 

ಕಾಣ ಕಣ್ಣಾ ಯಿರಂ — ನೀಲಾಂಬರಿ 

ಎಲಿಯೇನೈ — ಯದುಕುಲಕಾಂಭೋಜಿ 

ಸೋದಂ ಪೋದುವಯ್ಯಾ — ಪುನ್ನಾಗವರಾಳಿ. 

ಆನಾಂರಶಂನಾಯನಾರ್- ತಮಿಳು ದೇಶದ ಶೈವಸಂತರಾದ ೬೩ ನಾಯ 

ನಾರರಲ್ಲಿ ಇವರು ಒಬ್ಬರು. ಕೊಳಲು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು. 

ಇವರ ವೇಣುಗಾನವನ್ನು ಪಶು, ಗಿಡ ಮರಗಳೂ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದುವಂತೆ. 

ಆನಕ--ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶುಭ ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಒಂದು 

ದೊಡ್ಡ ಮದ್ದಲೆ. 

ಆನಕದುಂದುಭಿ--ಯುದ್ಧ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗಾರಿ. 

ಆನೀಕಿನಿ.ಈ ರಾಗವು ೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೇನಾವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅ: ಸಥಿದಪಮಗರಿಸ 

ಆನೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣ--ಇವರು ೧೯೩೧ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಮಿಪ 

ದಲ್ಲಿರುವ ಹುಣಾಸಮಾರನ ಹಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ವೈಣಿಕರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ 

ತಂದೆ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ನವರು, ತಾಯಿ ಮಹಾಲಕ್ಷಮ್ಮ ಮತ್ತು ತಾತ ಸುಬ್ಬರಾಯಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ಯವರೂ ವೈ ಣಿಕರು. ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಿಂತಾಮಣಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆನೂರು 
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ಇವರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ಥಳ. ಚಿಕ್ರಪ್ಪ ಆನೂರು ಸೂರ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಹಿರಿಯಗಾಯಕರು. 

ಇವರ ಪ್ರಭಾವ ಷ್ಟು ಉಂಟಾಯಿತು. ತಂದೆಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಣ. 

ನಂತರ ರತ್ನಗಿರಿ ಸುಬ್ಬಾಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲಿತು, 

ತರುವಾಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಆರ್. ಆರ್. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯವರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪಡೆದರು. ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರ ಕೂಡ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೊಳಲು 

ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಂ. ಆರ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಪ್ರಥಮವಾಗಿ 

ತೆಂಜಾವೂರು ಎಂ. ತ್ಯಾಗರಾಜನ್ ರವರ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಭಜ ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ 

ನುಡಿಸಿದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಸ್ಹಳೀಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾದ ಹೊರಗಿನ 

ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕಜೇರಿಗಳಿಗೆ “ನುಡಿಸಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ೧೯೫೩ರಲ್ಲಿ 

ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಅಯ್ಯ ನಾರ್ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. 

೧೯೭೩ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. 

ಇವರ ನುಡಿಸುವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ, ಲಯಜ್ನ್ಹಾ, ನ, ಇಂಪಾದ ಲಲಿತವಾದ 

ಶ್ಪೈಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತವೆ. 

ಆನೂರು ಸೂರ್ಯನಾರಾ೦ರಂಣಾ---೨೫: ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದೆ ಜನ್ಮ 

ವೆತ್ತಿದ ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರು ವೀಣಾ 

ಸುಬ್ಬರಾಯಶಾಶ್ರ್ರಿಯವರ ಕಿರಿಯ ಪುತ್ರ. ತಂದೆಯವರಲ್ಲಿ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪಡೆದು ನಂತರ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಶಿಕ್ಷಕರೂ, ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆಗಿದ್ದ 

ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು ಭಾಗವತರ 

ಮರಣಾನಂತರ ಕರೂರು ಕೃಷ್ಣ ರಾಯರಲ್ಲೂ, ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ವೀಣೆ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ 

ನವರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಸರ್ ಸಿ. ವ. ರಾಮನ್ರವರ ಅಧ್ಯೆ ಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಶಾಲಾವಾರ್ಹಿಕೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥ್ಮವಾಗಿ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿ ಅವರ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ "ಪಡೆದರು. 
ಸರಸ್ವತಿ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಎಂಬ 'ಲಾವಿದರ ನದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾವಿಯ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾಕೋವಿದರಾದ ಯು. ಎಸ ಇಷ ರಾವ್ ಮತ್ತು ರಾಮ 

ಸಾವರ ವೃಂದಕ್ಕೆ ಅವರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಸೇರಿ ಅವರ ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನಡ 

ಕಾರ್ಯಕ ಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಗಳು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಮತ 

ರಾದರು. ಇದರಿಂದ ಬಹೆಳ ಪ್ರ ಖ್ಯಾತರಾದರು. ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶ ನಗಳಲ್ಲಿ 

ಹಾಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಕರ್ಣಾಟಕ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಮತ್ತು ಮದ್ರಾಸ್, ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ 

ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂಜಾವೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ « ತಾತ? ಬಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ 

ಪಂದನಲ್ಲೂರು ವಿತಾನಾಕ್ಷಿಸುಂದರಂಪಿಳ್ಳೆ ಯವರಲ್ಲಿ ನಟುವಾಂಗಂ ಹಾಡುವುದ 

ರಲ್ಲಿ ತರಪೇತಿ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾಕೋವಿದೆಯರಾದ 
ತಾರಾ ಚೌಧುರಿ, ಇಂದ್ರಾಣಿ ರೆಹೆಮಾನ್ ಮುಂತಾಡವರ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 
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ಸಹಕರಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ರಷ್ಯ, 

ಹೋಲೆಂಡ್, ಸ್ವಿಟ್ಸರ್ಲೆಂಡ್, ಜೆಕೊಸ್ಸೊ ವಾಕಿಯಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಭೇಟ 

ಇತ್ತರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗುರು ಕುಂಜ ಕುರುಪ್ಪ್ರವರಲ್ಲಿ ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪಡೆದರು ಸೋತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಕ್ಷೇ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು 

ಉಳಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಜೀವ್ರಡು ನರಸಿಂಹಶಾಶ್ರಿಗಳ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ 

ಭಕ್ತಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮುಂತಾದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದುದಲ್ಲದೆ 

ಸುಬ್ಬಯ್ಯನಾಯ್ಡು ರವರ ಸಂಗೀತ ಸಾಮಾ ್ರಾ ಜ್ಯ ನಾಟಕ ಮಂಡಲಿಯ ಹಲವು 

ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವಹಿಸಿದರು. ೧೯೪೦ರಲ್ಲಿ ಲಲಿತಕಲಾ ಭಾರತಿ ಎಂಬ 

ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಜು ಪಿಸಿದರು ಇಲ್ಲಿ ವೀಣೆ ಮತ್ತು ಗಾಯನದಲ್ಲಿ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ತಂಡಗಳೊಡಕೆ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಹೋದಾಗ ವೀಣೆ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾ ಕ್ರ _ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ 

ಟ್ರೈಗರ್ ವರದಾಚಾರ್ಯ ರಿಂದ ಜಾಸ್ ಕಲಿತುದನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಶ್ರೀ ಚಸರಾ ಯಾ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸ್ಥಾ ನಿಸಿರುವ ಶ್ರೀ ಸಂತಾ 

ಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸನಿ ಧಾನ ಎಂಬ ಜಪ ಮತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಕೇಂದ್ರ ವನ್ನು ಸೌರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ 

ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ, ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತಿ ತ್ತಿದ್ದಾ ತ "ತಮ್ಮ ತೆ 

ನೆನಪಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವಿಯಾದ ಲಲಿತಾ ಪರಮೇಶ್ವರಿಯನ್ನು ಕುರಿತು 

೩೦ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ, ಹಲವು ವರ್ಣಗಳು, ಜಾವಳಿ ಮತ್ತು ತಿಲ್ಲಾ ನಗಳನ್ನೂ 

ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಪ್ರಭಾತ್ ಕಲಾವಿದರು ಎಂಬ ಕಲಾವೃಂದದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯ 

ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ಆಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಗಾನ ವಿದ್ಯಾಧೆರ ಎಂಬ ಬಿರುದು 

ಇದೆ. ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರು ಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದ ಮಧುರ ಸಂಗಮದ 

ಪ್ರ ತೀಕವಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಆನಂದ -ನಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಸೂತ್ರ ಧಾರಣೆಯಾದ ನಂತರ 

ನಾಗಸ್ವರವಾದಕರು ನುಡಿಸುವ ಮಂಗಳಕರವಾದ ಹಾಡು. ಇದು ಭೈರವಿರಾಗದಲ್ಲಿದ್ದು 

4 ಟೂ ಸಃ ಆನಂದ ಮಾಯೆನೆ? ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆನಂದಕ್ಕಲಿಷ್ಟ್---ತಮಿಳು ಜಾನಪದದಲ್ಲಿ ನಾದ ನಾಮಕ್ರಿಯ ರಾಗಕ್ಕೆ 

ಹೆಸರಿದೆ ಇದು ಗೇಯನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ 

ಆನಂದಕುವತಾರಸ್ವಾವಿಂ (೧೮೭೭-೧೯೪೭) - ಸಂಗೀತ, ನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು 
ಕಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೆಲವು ಉದ್ದ )ಂಥಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ಕಲಾ ವಿಮರ್ಶಕ. ಇವರ ತಂದೆ ಸಿಂಹಳ ದೇಶದ ಹಿಂದು 

ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಸ್ವಾಟ್ಲೆಂಡಿನವಳು. ಭಾರತದ ಕಲೆ, ಪುರಾಣ, ದರ್ಶನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, 

ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಇವುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ 

ಮಾಡಿ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. , ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಿವ ,ಎಂಬುದು ಇವರ ಒಂದು 
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ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ್ರಂಥ. ಇದು ಭಾರತೀಯ ಕಲೆಯ ಹೈದಯವನ್ನು ತಿರೆದು 

ತೋರಿಸುವ ವಿದ್ವ ತೊ ರ್ಣವಾದ ಗ ಗ್ರಂಥ. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಇಂಜೊನೇಷ್ಯ ದ ಕಲೆಯ 

ಇತಿಹಾಸ ತು ಇವರ ಮತ್ತೊ ೦ದು ಉದ ಎಂದ. ಇವರು ಆ ಹಾಗೂ 

ಏಷ್ಯದ ಕಲೆಯ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ "ಹುನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಮಹಾ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು. 

ಆನಂದಗೆಜಹತಿ--ಇವರು ೧೯ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಜಯನಗರಂ 

ಸ್ಥಾನದ ದೊರೆ. ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮತ್ತು ಕಲೆಯ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಚ್ಚ್ಯೂರು ತಿಂಗರಾಚಾರ್ಲು ಸಹೋದರರ ಕರ್ಣಾಟಿಕ 

ಸಂಗೀತದ ಗ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಪೈಕಟಬಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದರು. 

ಅನಾದಭೈರವಿ ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಬೈರವಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯ ರಾಗ 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪದಪಸ 
ಅ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ತ್ರಿಸ್ಟರ ಭಾಷಾಂಗರಾಗ ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಆವಕೋಹ್ಣದಲ್ಲಿ 

ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ. ಥ್ಲಿವತವಿದ್ದರೂ ಚತುಶ್ರುತಿ ಥೈವತ 

ಸ ಪ್ರಯೋಗವು ಸುವಪಾರು ೨೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇ ದಪ ಮು 

ಮ ದಪಮ ಎಂಬ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಜ್ಲಿವತವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಅಂತರಗಾಂಧಾರಗಳು, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಚತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತಗಳು, 

ಕೈಶಿಕಿ ಮತ್ತು `ಶಾಕಲಿ ನಿಷಾದಗಳು ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾಗಾ, 

ಸ ನೀ ಗಳು ಜೀವ ಸ್ವರಗಳು. ಜಾರುಗಮಕ, ತಿರುಪ, ರಷ್ಟ ವಳಿ ಮತ್ತು 

ಖಂಡಿಸುವ ಒತ್ತು ಗಮಃ ಬರುತ್ತವೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಭಕ್ತಿ, ವೀರ 

ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರಾದಿರಸಗಳಿಗೆ ಒಪ್ಪುವ ಸುಂಡರರಾಗ. ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೇಯನಾಟಕ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಶ್ಲೊ "ಕ ಮತ್ತು ಸದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ 

ಹಾಡುತ್ತಾಕ್ಕೆ. ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು- 

ಸ್ವರಜತಿ. -. ರಾವೇಮಗುವಾ ಆದಿ 

ಕೃತಿ — ಕ್ಷೀರಸಾಗರ — ಆದಿ - ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ವೀಕೇ ತೆಲಿಯಕ ಪೋತೇ “ಆದಿ -- ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಕಮಲಾಂಬಾ — — ದೀಕ್ಷಿತರು 

ಮಾನಸ ಗುರುಗುಹ — ರೊಪಕ ದೀಕ್ಷಿತರು 

ತ್ಯಾಗರಾಜಯೋಗ — ರೂಪಕ ದೀಕ್ಷಿತರು 
ನೀ ಮದಿಚಲ್ಲಗ ಮಿ 6 ಕವಿಮಾತೃ' ಭೂತೆಯ್ಯ 
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ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನೀನೇ — ರೂಪಕ ಪುರಂದರದಾಸರು 

ರಾಮನಾಮ ಪಾಯಸಕ್ಕೆ — — ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಓ ಜಗದಂಬ — ಆದಿ  ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ಮರಿವೇರೇಗತಿ — ಛಾಪು - ಶ್ಯಾಮಾಶಾಶ್ರ್ರಿ 

ಮಹಾವಿಷ್ಣು — ರೂಪಕ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಭಾಗವತರು 

ಸೆಪ್ಪಕ್ತಿ ಯು — ರೂಪಕ - ರಾಮನಾಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 

ಜಾವಳಿ — ವನಿತರು ಎ 

ವಹತಿಮಲಯ ಸಮಾರೇ ) __ ಜಯದೇವ 
ಅಷ್ಟೈಪದಿ ವ ಏರಹೇ ವನಮಾಲಿ 

ಆನಂದೈ--ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಕುರಿಂಜಿಯಳ್ನ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆನಸಂದಿನಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಬಂಧ ಐದು ಅಂಗಗಳಿರುವ ಪ್ರಬಂಧ. 

ಆನಂದ ತಾಂಡವ ಚಿದಂಬರದ ನಟರಾಜಸ್ವಾಮಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 

ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯು. 

ಆನಂದ ದಾಸರೂ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾರ್ಧಕಗೊಳಿಸಿಕೆೊಂಡು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ರಾದ ದಾಸರೆಂದರೆ ಸುರಪುರದ ಆನಂದದಾಸರು. ಇವರ ಮಾತುಗಳು, ಕೃತಿಗಳು, 

ಕವಿತೆ, ಗಾನ, ವೀಣಾವಾದನ ಎಲ್ಲವೂ ಆನಂದದಾಯಕ. ಇವರು ತುಂಗಭದ್ರಾ 

ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಚೀಕಲಪರವಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಆನಂದ ಮತ್ತು 

ಸಹೋದರ ಶೇಷ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ರಾಜಾಚಾರ್ಯರೆಂಬ ಮಹಾಪಂಡಿತರ ಬಳಿಗೆ 

ಸುರಪುಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತರು. ಆನಂದರು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಗಾನವಿದ್ಯೆಯನ್ನು 

ಕಲಿತರು. ಸುರಪುರದ ರಾಜನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಪಾತ್ರ ರಣಗಿ ವಿದ್ವತ್ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆ 

ದರು. ಆನಂದರಿಗೆ ಗಾನನಿದ್ಯೆ, ವೇದಾಂತ ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಇದ್ದರೂ 

ಕೀರ್ತನ ಮಾಡುವುದೆಂದರೆ ಭಗ್ನ ಮನೋರಥರ ಭಿಕ್ಸ್ಪಾವೃತ್ತಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯಿತ್ತು: 

ಒಂದು ಸಲ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಹುಂಡೇಕಾರದಾಸ ಅಥವಾ ಶ್ರೀಶ 

ವಿರಲಾಂಕಿತದಾಸರು ಸುರಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ರಾಜಾಚಾರ್ಯರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ 

ಕೇರ್ತನವಾಯಿತು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಆನಂದರ ತಪು ಸ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಬದಲಾ 

ಯಿಸಿತು. ತಾನೂ ಕೇರ್ತನಕಾರನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಿ ತು. ಶ್ರೀಶದಾಸರಲ್ಲಿ 

ಅಂಕಿತೋನದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದು «4 ಕಮಲೇಶವಿಠಲ? ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಿಂದ ಹರಿದಾಸ 

ರಾದರು. ಆನಂದದಾಸರು ಕೀರ್ತನರಂಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟ ಕೂಡಲೇ ಅವರಿಗೆ ಅನನ್ಯ 

ಸಾಧಾರಣವಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ರವು ಬಂದಿತು. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಕೀರ್ತನ 

ಗೀತೆ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದರು. ಇದು ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ಗೀತೆಯ ಒಂದು ಕೈಪಿಡಿ 
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ಯಂತಿದೆ. ಸುರಪುರದ ರಾಜನು ಇವರ ಕೀರ್ತನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ 

ಗೌರವಿಸಿದನು ಇವರ ಕೇರ್ತಿಯು ಗದ್ದಾಲ, ವನಪರ್ತಿ, ದೋಮಕೊಂಟಿ 
ಮುಂತಾದ ರಾಜರ ಆಸ್ಚಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸರ ಕೇರ್ತನಗಳಾದುವು. ದಾಸರು ವೈಭವ 

ದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಹೀಗಿರಲು ಆಗಿನ ಸುರಪುರದ ರಾಜನು ಮೃತನಾಗಿ ಅವನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ 
ಯಾದವನು ವಿದ್ವಜ್ಞ ನರಿಗೆ ಆಶ್ರ ಯದಾತನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ದಾಸರ ಮಾಸಾಶನವು 

ನಿಂತಿತು. ಊಟಕ್ಕೆ ಅಭಾವವಾಯಿತು. ಆಗ ದಾಸರು ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯ 

ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಕೊಲ್ಹಾ ಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ದೇವಿಯದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿ 

ಸಿದರು. ದಾಸರ ಗಾನವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ 

ಗಾಯನ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿಸಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು. ದೇವಿಯ ಕರುಣೆಯಿಂದ ದಾರಿದ್ರ್ಯವು 

ದೂರವಾಯಿತು. ಅನಂತರ ದಾಸರು ಉಡುಪಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು 

ಕೇಶವದಾಸರ ತಂದೆ ವೆಂಕಟೇಶದಾಸರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತದ ದಶ 

ಮಸ್ವೆಂದವನ್ನು ಕನ್ನಡ ಕೀರ್ತನ ರೂಪಕ್ಕಿಳಿಸಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಸಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ತರು 

ವಾಯ ಮ್ಲೆಸೂರಿಗೆ ಬಂದರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿದ್ದು 

ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ತನ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ದೊರೆ 

ಯಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು 
ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡ ದೊರೆಯಿಂದ ಆಹ್ವಾನ ಬಂದಿತು. ನಂತರ ಅವರಿಂದ ರಚಿತವಾದ 

ನಲವತ್ತು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜರು ದಾಸರಿಗೆ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ 

ಗೌರವಿಸಿದರು. 

ಸುರಪುರವು ಬ್ರಿ ಟಷರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೇಲೆ ದಾಸರು ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು 

ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಶ್ರೀ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಬೃಂದಾವನದ 

ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ರುದ್ರ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಾ ಗ ಅಂತರ್ಮಖಿಗಳಾಗಿ ಗುರು 

ರಾಜರ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಪಡೆದರು ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಪಂಚಮುಖುನ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ 

ಹೋಗಿ ಏಸಾಂತದನ್ಲಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಕುಲದೈವವಾದ ನೃಸಿಂಹ ಮಂತ್ರೋಪಾಸನೆ 

ಮಾಡಿದರು. ಆರಾಧನಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ತುಂಬಿ 

ಹರಿಯುತ್ತಿ ದ್ದ ತುಂಗಭದ್ರೆ ಯನ್ನು ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ದಾಟುವಾಗ ಅಪಾಯ ಒದಗಿತು. 

ಆಗ ಗುರು ರಾಘವೇಂದ್ರರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಪಾರುಮಾಡಿ ಮಂಜಾಲೆಗೆ ಕರೆದು 

ಕೊಂಡು ಹೋದರು ದಾಸರನ್ನು ಕ್ಷೇಮದಿಂದ ಸೇರಿಸಿದ ನಂತರ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಗುರು 

ರಾಜರು ಅದ್ಭಶ್ಯರಾದರು ಪುನಃ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾ ಗ ಗುರು 

ರಾಘವೇಂದ್ರರು ದರ್ಶನಕೊಟ್ಟು ಉದಯರಾಗದ ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿಸಿದರು. ಆನಂದ 

ದಾಸರು ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾದರು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೀರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತ 
ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಂತಿಮ ಕಾಲವೂ ಆನಂದಮಯವಾಗಿತ್ತು. 



೭೨ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕೆ ಕೋಶೆ 

ಸುರಪುರದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದ ಬಹಿರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ 

ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಮುಖಿಗಳಾಗಿ 

ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾದರು. ಎಷ್ಟೋ ಹೊತ್ತಿ ನಮೇಲೆ ಅವರು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 

ಹೋದುದು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. 

ಆನಂದದಾಸರು ತಮ್ಮ "ಕೀರ್ತನ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯಕ್ಕ್ರೂ ಎರಡು 

ಪದಗಳು, ಕೆಲವು ಆರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಷಟ್ಪ ದಿಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾ ರೆ. ವಿಶ್ವರೂಪ 

ದರ್ಶನದ ವರ್ಣನೆಯ ಕನ್ನಡ ದಂಡಕವು ಶ್ರೀ CE ಜಟ ಕಾಕ 

ಗದ್ಯದಂತೆ ಬಹುಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೀರ್ತನಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಿ 

ಪದ್ಕ ಪದ್ಯಗಳನ್ನ್ಹಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟರು. ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾದ ನಾಯಕ- 

ನಾಯಕೀ ಭಾವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನೇಕ ಜಾವಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇವರ ವದ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾ ಹನ ಮತ್ತು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧ ತಿಗಳ ಸಾಮರಸ ವು ಬಹೆಳ 

ಚಿನ್ನಾ ಗಿದೆ ಸರೂಪರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಮಟು ಗಳನ್ನ ತ್ತುವುದ್ಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ 

ಭೇದ ತ್ತ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ದಾಸರು ಅದ್ವಿ ತೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವನದ ಸುಂದರ ಭಾವನೆಗಳು, ಅಶ್ಲಿ ಬಡ ಶೃಂಗಾರ, ಕಟ್ಟಲೆ 
ಗಳಿಲ್ಲದ ಭಕ್ತಿ, ಜಿಜ್ಞಾ ಸೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲದ ತತ್ವಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಇವರು 

« ಕಮಲೇಶವಿಠಶಲ ? ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು « ಕಂಡು ಧೆನ್ಯನಾದೆನೋ ಉಡುಪಿ ಕೃಷ್ಣ ನ? ಎಂಬ 

ಬೇಹಾಗ್ ರಾಗದ ಕೇರ್ತನೆ. 

ಆನಂದ ಮುಖ -.ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಗಮಪದನಿಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಆನಂದ ನಟಿಪಿ--ಈ ರಾಗವು ೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರತ್ತ್ವಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಶಿ 

ಆ: ಸರಿಗಪನಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಆನಂದ ಲೀಲಾ-ಈ ರಾಗವು ೩೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಂಗೇಯ 

ಭೂಷಣಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಆನಂದ ವಾರಿಧಿ. ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಮಪನಿದಪಸ 
ಅಃ; ಸೆನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಆನಂದ ಲಹರಿ--ಕಮಾನಿಠಿಂದ ನುಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಪುರಾತನ ತಂತ್ರೀ 

ವಾದ್ಯ. 

ಆಭೋಗಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಸ 

ಅ: ಸದಮಗರಿಸ 

ಔಡವರಾಗ. ಆರೋಹಣ ಮತ್ತು ಅವರೋಹೆಣಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ, ಫಿಷಾದಗಳು 

ವರ್ಜ್ಯ. ರಿಷಭ ದೈವಶಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾದಿ ಸಂವಾದಿ ಸ್ವರಗಳು. ಗ ಮತ್ತು ಥೆ 
ಜೀವಸ ಸ್ವರಗಳು. ಹಾ ಮತ್ತು ಚತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತಗಳು ರಾಗಛಾಯಾ ಸ್ವರ 

ಗಳು ಎಚ ನ್ಯಾಸ ಸ್ವರಗಳು. ಇವುಗಳು ದ್ವಿತವಾಗಿ ಬಂದರೆ ರಾಗಕ್ಕೆ ಹಳೆ ಹೆಚ್ಚು 

ತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ರಸ ಪ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಎಲ್ಲ್ಲಾ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡಬಹುದಾದ ರಾಗ. 

ಷಡ್ಜ, ಚತುಶು ಸ್ರ ತಿಂಷೆಭ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಚತುಶ್ರುತಿ ದ್ಸ್ರೆ ವತಗಳು ಸ. ನ್ವರಸ್ನಾನ 

ಗಳು. ರಾಗನಿಸ ಸ್ತರಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿ ಶ್ರೀರಂಜನಿರಾಗಕ್ಕೆ ಹೊರಳದೂತೆ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. 

ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು 

ವರ್ಣ---ಎವ್ವರಿ ಬೋಧ” — ಆದಿ -. ಪಟ್ಟಿ ೦ ಸುಬ್ರಹೆ ್ ಯಾಅಯ್ಯರ್” 

ಕೃತಿ —ಬಾಬಾ ರಂಗ ಜಸಿ ಆದಿ ಮ ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಮನಸುನಿಲ್ಪ — ಆದಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ನನ್ನು ಬ್ರೋವ — ಆದಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀವರಾಹೆಂ — — ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು 

ವೀಕೆಪುಡು ೬ ಆಲ್ಬಾ ಮೈಸೂರು ಸದಾಶಿವರಾವ್ 

ಮನಸಾ ವೃಧಾ ಗರ್ವಮೇಟಕೆ- ಸಾವ ಪಟ್ಟಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಅಯ್ಯುರ್ 

ಸಭಾಪತಿಕ್ಟು ವೇರುದೈವಂ ಹಾ ತ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರೆತಿ 

ಆಭೀರನಾಟ- ನೋಮನಾಥನ « ರಾಗ ವಿಬೋಧ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 
ವಾಗಿರುವ ೨೩ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಳದ ಹೆಸರು. 

ಆಭೀರಿ--ಇದು « ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ೨ಮೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಮಾಳವ ಕ್ಸೈಶಿಕಾ ಭಾಷಾ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. * ಸಂಗೀತ ಸಮಯಸಾರ 

ವೆಂಬಗ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಭಾಷಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

4 ಸಂಗಿತ ಸುಧಾ” ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮಾಳವಕ್ಕೆ ಶಿಕಾದ ೧೩ ಭಾಷಾರಾಗ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. « ರಾಗವಿಜೋಧೆ 'ವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಂತೆ ಇದು 

ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗ, 
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ಆಭೀರು--ಈ ರಾಗವು ೪೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸುವರ್ಣಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಪಕ್ಷಗಳಿವೆ. 

(೧) ಆ: ಸರಿಗನಿಸ 
ಅ; ಸದಪಮಪಗರಿಸ 

(೨) ಆ; ಸರಿಗರಿಮಪನಿಸ 
ಅ: ದಪಮಗರಿಸ 

(೩) ಆ: ಸಗರಿನಿನಿಸಗಗರಿನಿಸ 
ಅ: ದಪಮಪಗಸಸದಪಗಸ 

ಆಭೋಗೆ--ಇದು ಪುರಾತನ ಪ್ರಬಂಧದ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳು ಅಥವಾ ಧಾತು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಧಾತು ಇದು ಕೊನೆಯ ಧಾತುವಿನ ಹೆಸರು. ಇತರ ಧಾತುಗಳು 

ಉದ್ಲಾಾ್ಹೆ, ಮೇಲಾಪಕ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ. 

ಆಭೋಗಜಚರಣ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರನ ಅಂಕಿತವಿರುವ ಕೊನೆಯ 

ಚರಣ. ಇದು ಹಲವು ಚರಣಗಳಿರುವ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಚರಣ 
ವಿರುವ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಚರಣವೇ ಮುಸ್ರೆಯಿರುವ ಚರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತೇವಾರಂ 

ಹಾಡುಗಳ ತಿರುಕೃಡ್ರೆ ಕ್ವಾಪ್ನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಆಭೋಗಚರಣದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಗೆ ೀಯ 

ಕಾರನ ಮುದ್ರೆ ಯಿರುವ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲದಿರುವ ಎರಡು ಬಗೆಗಳುಂಟು, ಎರಡನೆ ಬಗೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆಯು ಪಲ್ಲವಿ ಅಧವಾ ಅನುಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಆಭ್ರದೇಶಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖುಷಭಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಗಮಪದನಿದಸೆ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಗಸ 
ಆಭ್ರಕೇಶಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖುಷಭಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವಿದೆ. 

(೧) ಆ: ಸಗಮಪದನಿದಸ 

ಅ: ಸದನಿಪಮಗಸ 

(೨) ಆ; ಸಗಮಪದನಿದಸ 

ಅ: ಸಥಿದಪಮಗಸ 
ಆಭೀರಿಕಾ--« ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಕಕುಭದ ವಿಭಾಷರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. « ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಈ ರಾಗವು ಪಂಚಮದ ಹೆತ್ತು ಭಾಷಾ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಆಭ್ಯ೦ತರ--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸಾತ್ವಿಕಾಭಿನಯದ ಮೂರು ವಿಧೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ವಿಧ. ಉದ್ರೇಕಕಾರಳವಲ್ಲದಿರುವ, ಸಂಭ್ರ ಮಾದಿಗಳಿಂದಿರುವಂತಹೆ ಅವಿದ್ಧ 
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ವಾದ, ಅಂಗಚೇಷ್ಟೆ ಗಳಿಲ್ಲದಿರುವ ಲಯ, ತಾಳ, ನಿಯಮಿತವಾದ ಅಕ್ಷರಪ್ರ ಯೋಗ 
ಗಳುಳ್ಳ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಶುಭಯುಕ್ತವಾದ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ, ಪೌರುಷರಹಿತವಾದ್ಕ 

ಸಾತ್ವಿಕಗುಣವುಳ್ಳ ಅಭಿನಯವು ಆಭ್ಯಂತರ. 

ಆವತುಖು--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಭಾರತೀವೃತ್ತಿ ಅಥವಾ ಮಾತಿನ ವೃತ್ತಿ ಯ 

ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ. ನಟ ವಿದೂಷಕಾದಿಗಳು ಸೂತ್ರಧಾರನೊಂದಿಗೆ 

ಮಾಡುವ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಥವಾ ಸಂಲಾಪನೆ. ಇದು ಕವಿಯು ವಾಚಕರಿಗಾಗಿ 

ಪ್ರಕಟಸುವ ಹೀಠಿಕೆಯ ಮುಖ. 

ಆಮ್ರುದೇಶಿ ಈ ರಾಗವು ೬೨ನೆಯೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖುಷಭಪ್ರಿಯದ ಒಂದಾ 

ಜನ್ಯರಾಗ. _ 

ಆಃ ಸಗಮಹಪದೆನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಗಸ 
ಆಮಸಪಸಂಚೆಮ-ಈ ರಾಗವು ೪೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ದಿವ್ಯಮಣಿಯ ಒಂದು 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪ ದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 
ಆನ್ನಾಹಂಚ ಮ--ಈ ರಾಗವು ೪೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ದಿವ್ಯಮಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಕ್ಷಗಳವೆ. 
(೧) ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 

(೨) ಆ; ಸರಿಗಮದನಿಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಈ ರಾಗವು «ಸಂಗೀತ ಸಮಯುಸಾರ' ವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. «ಸಂಗೀತ 

ರತ್ನಾ ಕರ'ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥಕರ್ತನು ಈ ರಾಗವು ಆಗಿನ (೧೩ರೆ ಶ.) ಹತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ದೇಶೀರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

ಆರತಿ ಹಾಡು--ಪೂಜೆ ಮತ್ತು ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆರತಿ 

ಅಧವಾ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡುವುದು ಪದ್ಧತಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗಾನ ಮಾಡುವ 

ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಆರತಿ ಹಾಡುಗಕೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ಅನೇಕವಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು 

ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾದುವು ತಾ 

ಶ್ಲೀರಾಬ್ದಿ ಕನ್ಯಲಕು — ಖಂಡಛಾಪು -- ಕುರಂಜಿ — ಅಣ್ಣ ಮಾಚಾರ್ಯ 

ಶ್ರೀನಾಧಗೋವಿಂದ ವಿ ಹವಿನಾರ್ಕಲ್ಯಾಣಿ-ಖಂ. ರುಂಪ ~— ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಪತಿಕಿ ಹಾರತಿ -- ಆರಭಿ ಹಾ ತ್ಯಾಗರಾಜ 
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ಪತಿಕಿ ಹಾರತಿರೇ -- ಸುರಟ — ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಫೀನಾಮರೂಪಮುಲಕು ಆದಿ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ — ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಆಯಾತ-ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 

ಹೇಳಿರುವ ಐದು ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ. 

ಆಯುರ್ ಕುಂತುಳ೪೯-- ಕುರುಬನ ಕೊಳಲಿಗೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಆಯಿಲಂ ತಿರುನಾಛ್-ತಿರುವಾಂಕೂರು ರಾಜ್ಯದ ದೊರೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪಲ್ಲವಿ 

ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಕಲಾಪೋಷಕ. ತೋಡಿರಾಘವಯ್ಯರ್, ವೀಣೆಕಲ್ಯಾಣ 

ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರು, ಪಿಟೀಲು ಮಹದೇವ ಭಾಗವತರು, ಸ್ವರಬತ್ ಕುಂಜರಿರಾಜ, 

ಕಿಟ್ಟು ಭಾಗವತರು ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ವಾನ 

ವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾನೆ ದ್ಯನಾಧ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು 

ಕೊಯಮತ್ತೂರು ರಾಘವಯ್ಯರ್ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಸಂಗೀತದ ಸ್ಪರ್ಧೆ ನಡೆಯಿತು. 

ಆಯಿಟ್ಟಂ--ರಾಗಾಲಾಪನೆಯ ಪ್ರಧಮ ಭಾಗವಾದ ಆಕ್ಷಿಪ್ತಿಕಾ. 

ಆರಭಿ ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಸದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಔಡವ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ ನಿಷಾದಗಳು ವರ್ಜ್ಯ. ಅವ 

ರೋಹೆಣದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಸಂಪೂರ್ಣ. ಉಪಾಂಗ ಘನರಾಗ. ಗಮಕವರಿಕ ರಕ್ತಿರಾಗ. 

ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದ ನಡೆಯುಳ್ಳದ್ದು. ರಿಷಭ, ಮಧ್ಯೆಮ ಮತ್ತು ಥ್ಸ್ರೆ ವತವು ಜೀವ ಸ್ವರ 

ಗಳು. ಗಾಂಧಾರ ನಿಷಾದಗಳು ದುರ್ಬಲ ಸ್ವರಗಳು. ಷಬ] ಪಂಚಮಗಳು 

ನ್ಯಾಸಸ್ತರಗಳು ರಿಷಭ ಧೈವತಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾದಿ ಸಂವಾದಿಗಳು. ಅವುಗಳಿಗೆ 

ಕಂಪಿತ ಮತ್ತು ಜಾರುಗಮಕಗಳುಂಟು. ಜಂಟ ಸ್ವರ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ 

ಮೆರುಗು ಕೊಡುತ್ತವೆ ತ್ರಿಸ್ಟ್ಯಾಯಿ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡಬಹುದಾದ 

ರಾಗ. ಶೊ ಕ, ನ್ನ ತ್ತ, ಆರಂಭ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಗಳು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ 

ವಾಗಿವೆ ಶ್ಲಂಗಾರ, ನೀರೆ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ರಸಗಳಿಗೆ ಎತ್ತಿದ ರಾಗ. ಉತ್ಸಾಹ, 

ಆವೇಗ, ವ ಮದ ಮುಂತಾದ ಹ ತಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲು ಅರ್ಹೆವಾದ ರಾಗ. 

ಪ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ 

ಕಲವು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ "ರಚನೆಗಳು 

ಗೀತ ಕೀ "6 ಶ್ರೀರಾಮ — ತ್ರಿಪುಟ 

ವರ್ಣ -- ಸರಸಿಜ' ಮುಖ — ಆನಿ - ಪಲ್ಲವಿದೊರೆಸ್ವಾಮಿಅಯ್ಯರ್ 

ಶೃತಿ — ಆಡಿದನೋ ರಂಗ — ಆದಿ ೨. ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಇಂದಿರಾರಮಣ — ಆದಿ _... ಪುರಂದರದಾಸರು 
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ನಿನ್ನೇ ನೆರನಮ್ಮಿ — ರೊಪಕೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಚಾಲಕಲ್ಲಿಲಾಡುಕೋನ್ಸ್ನ -- ಆದಿ -- 4 
ಓ ರಾಜೀವಾಕ್ಷ' — ಛಾಪು ೨2 
ನರಸಿಂಹಮಾಮವ — ಮಿಶ್ರಛಾಪು - ,. 

ಅಂಬ ಸೌರಂಬ — ಛಾಪು ಎ. ಸಾ 

ಪಂಚರತ್ನ. -ಸಾಧಿಂಚೆನೆ ೨... ಆದಿ _.. ಸ 

ಪಾಹಿ ಪರ್ವತ — ಆದಿ ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ 

ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತೀ — ರೂಪಕ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು 

ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭಂ — ಆದಿ ೨... ಮುತ್ತ ಯ್ಯ ಭಾಗವತರು 

ಆರ್ಯ ಸಂಗೀತ--ಪುರಾತನಕಾಲದ ಆರ್ಯರ ಸಂಗೀತ. ಹಿಂದೂಸ್ವಾ ನಿ ಮತ್ತು 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬೆಳೆಯುವ ಮುನ್ನವೇ ಆರ್ಯರ ಸಂಗೀತದ 

ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋದುವು. 

ಆರಿಂಯಕುಳಚ್ಯೆ ರಿ -ಮರುದಯಾಳ್ ಎಂಬ ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಮೇಳ 

೧೬ ಜನ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂ೯೨ ರಾಗ 

ಆರಿಯ ಮೇಳರ್ ಕೊಲ್ಲಿ--ಶೆವ್ವಲಿಯಾಳ್ ಎಂಬ ಪುರಾತನ ತಮಿಳು 

ಮೇಳದ ೧೬ ಜನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಆರೋಹ--ದಶವಿಧ ಗಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯೆದು ಇದು ಏರುತ್ತಿರುವ 

ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದೆ. 
ಉದಾ: ಸರಿಗಮಪದನಧನಿಸ 

ಆರೋಹಣ --ಏರುಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರಮವಾಗಿರುವ ಸ್ವರ ಸಮೂಹೆ. 

ಉದಾ: ಸರಿಗಮಪದಫಿಸ 

ಆರೋಹಣ ಸ್ಥ್ಮಾಲರಿ- ರಾಗಾಲಾಪನೆಯ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ. ಇದನ್ನು 

ರಾಗವರ್ಧಸನಿಯ ಹೆಂತಗಳಲ್ಲಿ ತಾನಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಆಲಾಪನೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಸ್ವರಗಳು ಆರೋಹೆಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಸ್ಲಾಯಿಸ್ಟರದಿಂದ 
ಆರಂಭವಾಗುವ ಆಲಾಪನೆಯ ಸ್ವರ ಸಮೂಹಗಳು ಅವರೋಹೆಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 

ರುತ್ತವೆ. 

ಆರೋಹಣ “ಅವರೋಹಣ ಪ್ರಸ್ಮಾರ-ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಆರೋಹಣ 

ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಿ ಹಾಡುವುದೇ ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರ. 

ಆರೋಹಣ ಮತ್ತು ಅವರೋಹೆಣಗಳು ಕ್ರಮಗತಿ ಅಥವಾ ವಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತ ವೆ. 

'ಕ್ರಮಷಾಡವದಲ್ಲಿ ಆರು ಮಾದರಿಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಮ ಔಡೆವದಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಮಾದರಿ 

ಗಳಿವೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಷಾಡವ ಔಡವ ಮಾದರಿಗಳು ೪೮೪ ರಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 
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ಸಂಪೂರ್ಣ —— ಸಂಪೂರ್ಣ — ೧ 

ಸಂಪೂರ್ಣ — ಷಾಡವ ಘು ೬ 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ ಕಡವ ಸಮ ೧೫ 

ಷಾಡವ ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹ ೬ 

ಷಾಡವ ತಾತ ಷಾಡವ ಹ ೩೬ 

ಹಾಡವ ಷಿ ಕೌಡವ ಮ ೯೦ 

ಕೌಡವ ಭಾ ಸಂಪೊರ್ಣ ಎ ೧೫ 

ಕೌಡವ ಆ ಷಾಡವ ಹ ೯೦ 

ಕೌಡವ ಕೌಡವ ಜು ೨.೨೫ 

ಒಟ್ಟು ೪೮೪ ಮಾದರಿಗಳು 

ಈ ಬಗೆಯ ಸ್ವರ ಸಮೂಹದ ಮಾದರಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಮೇಳಕರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 

ಆರೋಹಿ ವರ್ಣ -ಆರೋಹೆಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವರ 
ಗುಚ್ಛಗಳು. 

ಉದಾ: ಸರಿಗಮ್ಮರಿಗಮ ಪ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಆಲಾಹ---(೧) ರಾಗದ ಆಲಾಪನೆ 

(೨) ಗಾಂಧಾರ ಗ್ರಾಮದ ಮಧ್ಯೆಮ ಮೂರ್ಛನದ ಹೆಸರು. 

(೩) ಭರತನಾಟ್ಯದ ಆಂಗಿಕಾಭಿನಯದ ಒಂದು ವಿಭೇದ. 

ಆಲಾಪನೆ--ರಾಗವನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಆಲಾಪನೆಯೆಂದು 
ಹೆಸರು. ರಾಗಾಲಾಪನೆಯು ಮನೋಧರ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಭಾಗ 

ರಾಗದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ರಂಜಕವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಚಿತ್ರಿಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ 

ತಾಳವಿಲ್ಲ. ಹಾಡುವಾಗ ತಾಳ ಹಾಕಿ ತೋರಿಸದಿದ್ದರೂ, ರಾಗವು ಒಂದು ಅಂತರ್ಗತ 

ವಾದ ಗತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕಾಡ:ವಾಗ ೨ನೆಯ ಕಾಲ ಮತ್ತು 

ತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಡಿಕಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ರಾಗವನ್ನು ಎತ್ತಿದ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಮಧ್ಯಮಕಾಲ ಮತ್ತು ತ್ರಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಲಿಕಿದಾಗಲೇ ಶ್ರೋತ್ಠ ಗಳಿಗೆ 

ರಾಗರಂಜನೆಯೂಗುತ್ತದೆ. ಆಲಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ತದರಿನೊಂತಂ ಅಧವಾ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು 

ಬಳಸಿ ಗಾಯಕನು ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಕ್ಷಿಪ್ಮಿಕ ಎಂದರೆ 
ಪ್ರಾರಂಭದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುವ ಭಾಗ, ರಾಗವರ್ಧಿನಿ ಅಥವಾ ಆಲಾಪನೆಯ 

ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿ ಮತ್ತು ಮಕರಿಣಿ ಎಂಬ ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾಗವೆಂಬ 
ಹಂತಗಳಿವೆ. 

ಆಲಾಪಿ- ಈ ರಾಗವು ೩೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಾಲಗದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮಪದವನಿಸ 

ಅ: ಸರಕಿದಪಮಗರಿಸ 

ಆಳ್ಕಾರ್ ತಿರುನಗರಿ - ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣ ವ ಕ್ಷೇತ್ರ - ಪ್ರಮುಖ ಆಳ್ವಾರರಾದ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾರ್ರ 

ಜನ್ಮಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿರುವ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗೀತ ಸ್ತಂಭಗಳಿವೆ. ಶಿಲೆ 

ಯಿಂದ ಮಾಡಿವ ಅಪರೂಪವಾದ ನಾದಸ್ತರವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಆಲೋಲಿತ--ನಂನಿಕೇಶ್ವರಮ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟು 

ಮೂಲ ದ್ಭ ಪ್ರಿಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧೆ ನಿರೀಕ್ಷಣೆ, ಚಕ್ರ, ತಿರುಗುವುದ್ಕು ಕ್ರೋಢೆ, 

ರೌದಾ ್ರಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಒಂದು ತ್ರ ಯಿ. ಇದು ಸಮದೃಷ್ಟಿ 

ಯನ್ನು ಸುತ್ತಲೂ ಚಕ್ರಾಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಾ ಸು ವಾಗಿ ನೋಡುವ ಕ್ರಿಯೆ. 

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ತೃದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಶಿಕೋಚೇದ. 'ಲೆಯನ್ನು ಚಕ್ರಾ ಕಾರವಾಗಿ 

ತಿರುಗಿಸುವ ಕ್ರಿ "ಜು. 

ಆವಡೈ ಯಾರ್ ಕೋವಿಲ್--- ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಂತ ಮಾಣಿಕ್ಯ ವಾಚಕಂ್ 

ಉಪದೇಶ ಪಡಿಸ ದೇವಾಲಯ, ಇದು ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ 

ವಾದ್ಯಗಳು, ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯವಾಡುವವರ ಸು ಸುಂದರವಾದ ಶಿಲ್ಪ ಗಳಿವೆ. 

ಆವಾಹಪ--ಇದು ತಾಳವನ್ನು ಲೆಕ್ರಮಾಡುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಮಾರ್ಗ 

ಕ್ರಿ ಯಾಷ್ಟ ಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ನಿಶ್ಯ ಬ್ದ ಕ್ರ ಯೆ. ಕ್ಸ ಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತ್ತಿ ಬೆರಳು 

ಗಳನ್ನು ಮೆಡಿಚಿಕೊಳು ವುದು 

SESE ಅಂಗಗಳನ್ನು ಪೊರ್ತಿ ಲೆಕ್ಕಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಕಾಲ. 

ತಾಳದ ಪೂರ್ತಿ ಕಾಲ. ಆದಿತಾಳಕ್ಕೆ ಆ ಅಕ್ಷರಗಳ ಕಾಲವನ್ನು ಎಣಿಸುವುದು ಒಂದು 

ಆವರ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಆಲತ್ತೂರ್ ಸಹೋದರರು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆಲತ್ತೂರು 
ಸಹೋದರರು ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಅವರು ಸಹೋದರರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ಸಹೋದರರು. ಶಿವಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ಆಂಥ್ರದವರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯರ್ 

ತಮಿಳರು. ಇಬ್ಬರೂ ಶಿವಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್`ರವರ ತಂದೆ ಆಲತ್ತೂರ್ ವೆಂಕಟೇಶ 

ಅಯ್ಯರ್ರವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಇಬ್ಬರೂ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಆಸ್ಥಾನ 
ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವರಾದ ಶಿವಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ೧೯೬೫ 

ರಲ್ಲಿ ತೀರಿಕೊಂಡರು. 

ಆಲತ್ತೂರು ಶ್ರೀನಿವಾಸಅಯ್ಯೆರ್ (೧೯೧೨-೧೯೮೦) ಕರ್ಣಾಟಕ 
ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಆಲತ್ತೂರ್ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ಅಯ್ಯರ್" ಈ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯವರು ಕೀರ್ತಿಶೇಷರಾದ ಶಿವಸುಬ್ರ ಹೆ ನ್ಯಾ 

ಅಯ್ಯರ್. ಇವರ ತಂದೆ ಆಲತ್ತೂರ್ ವೆಂಕಟೀಶ ಅಯ್ಯರ್ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾದ 



ಅ೦ ಸಂಗೀತ ಹಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಮಾನಂಬುಚಾವಡಿ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬ ಯ್ಯರ್ರವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸಅಯ್ಯರ್ 

ರವರ ತಂದೆಯ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ವೆಂಕಟೇಶಯ್ಯರ್ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಲು ಒಪ್ಪಿ 
ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಆಲತ್ತೂರ್ ಸಹೋದರರ ಕಚೇರಿಗಳು ಆರಂಭವಾದುವು. 

೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ ಶಿವಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ಹರಾತ್ರ ತ್ತನೆ ತೀರಿಕೊಂಡಾಗ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಅಯ್ಯರ್ ಹಾಡುವುದನ್ನು, ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಜ್ಜಾ ತವಾ ಸಿಗಳಾದರು. ಪಾಲಘಾಟ್ ಮಣಿ 

ಅಯ್ಯರ್ರವರು ಇವರನ್ನು ಬಲವಂತ ಮಾಡಿ ಇವರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ತಾವೇ ಮೃದಂಗ 

ನುಡಿಸುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿ ಒಪ್ಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಶ್ರೀನಿವಾಸಅಯ್ಯರ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಇವರ ಸಂಗೀತ ಸೇವೆ 

ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಪುನಃ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 

ಅಕಾಡೆನಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ « ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದರು. 

೧೯೬೯ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟಾ ಪ್ರಿಧ್ಯಸ್ತರ ಪ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿತು 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಟ್ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಸತ್ಸಂಪ್ರ 

ಜಾ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ರಾಗವಿಸ್ತರಣೆಯ ವಿಧಾನ, ಕೃತಿಗಳ ಚಿಟ್ಟೆ, ನೆರವಲ್ 

ಕ್ರಮ, ಪ್ರತಿಭಾಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರ ಮುಂತಾದುವು ಇವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯ 

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು. ಇವರು ಕ್ಲಿಷ್ಟವಾದ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣ 
ರಾಗಿದ್ದರು. ಕರ್ಣಾಟಕದ ಸಂಗೀತ ರಸಿಕರಿಗೆ ಇವರ ಗಾಯನವು ಚಿರಪರಿಚಿತ. 

ಆಲವಣಿ--ಇದು ಹೆರಿಪಾಲದೇವನ ಸಂಗೀತ ಸುಧಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವೀಣೆ 

ಆಲಿಂಗ್ಯ --ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ರೀತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ 

ಪದ. ಮೃದಂಗವನ್ನು ಉದ್ದುದ್ದವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನುಡಿಸುವುದು ಆಲಿಂಗ್ಯ. 

ಘಬಲನನ್ನು ನೆಟ್ಟಗೆ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಊರ್ಧ್ವ್ವಕ. 

ಆಲಾಪಿಕವಂಶ --ಖುಗ್ರೇದದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕೊಳಲು. 

ಆಲಾಪಿನಿ (೧) ಭರತನ ಮತದಂತೆ ೨.೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರದ ನಾಲ್ಕನೆಯ 

ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು 

4.೨) ಬೊಂಬಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಿರುವ ದೆಂಡಿಯಿರುವ ತಂತೀವಾದ್ಯದ ಹೆಸರು. 

ಆಲಪ್ತಿ “ಆಲಾಪನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲಪ್ತಿ ಮತ್ತು ರೂಪಕ ಆಲಪ್ಲಿ ಎಂಬ 
ಎರಡು ವಿಧೆಗಳಿನೆ. ವಿಷಯವಿಲ್ಲದೆ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಆಲಪ್ತಿ. ವಿಷಯದ 
ಆಧಾರಿತವಾದ ಆಲಾಪನೆಯು ರೂಪಕ ಅಲಪ್ಲಿ. ಆಂದರೆ ಪಲ್ಲವಿಯ ಆಧಾರದ 
ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸುವ ಆಲಾಪನೆ. 

ಆಲಿಕ್ರಮ ಪ್ರಬಂಧ--ಶಾರ್ಬ್ಸದೇವ ಮತ್ತು ಇತರ ಲಕ್ಷಣಕಾರರು ಪ್ರಬಂಥ 
ಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವು ಸೂಡಪ್ರ ಬಂಧೆ, ವಿಪ್ರಕೀರ್ಣ 

ಪ್ರಬಂಧ ಮತ್ತು ಆಲಿಕ್ರಮ ಪ್ರಬಂಧೆ. ಆಲಿಕ್ರಮ ಪ್ರಬಂಧವು ಪ್ರಾಕೃತ ಮತ್ತು 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ಲದಿ 

ದಕ್ಷಿಣದ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದಿತು ಕೆಲವು ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಉತ್ತರ ಭಾರತದ 
ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದುವು 

ಆವರ್ತಿತ__ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಐದು ಬಗೆಯ ಮೊಳಕಾಲು 

ಜೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ. ಎಡಿ ಯ ದ. ಬಲಗಡೆಗೆ, ಬಲಗಡೆಯಿಂದ ಎಡಗಡೆಗೆ 

ಪಾದಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ನಡೆಯುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಮೊಳಕಾಲಿನ ನಡೆಯ ಭೇದವೇ 
ಆವರ್ತಿತ ಸ್ವಾ ಮೊಳಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಕಾರವಾಗಿ ನಡೆಯುವುದು ಆವರ್ತಿತ. 

ಆಲಂಬನ ವಿಭಾವ--ರಸಗಳೂ ಸಾಯಿಾಭಾವಗಳೂ ಯಾವುದನ್ನು 

ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತವೋ ಅವು ಆಲಂಬನ ವಿಭಾವ. * ರಸಗಳೂ, ಸಾ ಯಿನಾಭಾವಗಳೂ 

ನಾಯಕ-ನಾಯಕಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿರುತ್ತವೆ. ರಾಮ-ಸೀತೆ ಇಂತಹ ನಾಯಕ 

ನಾಯಕಿಯರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದ ರೀತಿ, ಶೀಲ, ನೀತಿ, ಸತ್ಯದ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ವರೂಪ ದರ್ಶನವೇ 
ಆಲಂಬನ ವಿಭಾವ 

ಆಶ್ರಿತರಂಜಿನಿ “ಈ ರಾಗವು ೬೭ನೆಯ ಸುಚರಿತ್ರ ಮೇಳಕರ್ತದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಆಹತ--(೧) ಗಾನೋತ್ಸತ್ತಿಕಾರಿಯಾದ ಶ್ರುತಿ ಸ್ವರ ಗ್ರಾಮಾದಿಗಳಿಂದ 

ಜನರಿಗೆ ರಂಜನೆಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ಸಂಗೀತ. ಮಾನವನ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ 

ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಗೀತ. ಇದು ಗೀತ, ವಾದ್ಯ, ನೃತ್ಯಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಗಳನ್ನು 

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

(೨) ಇದೊಂದು ವಿಧವಾದ ಗಮಕ ವೀಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ವರ 

ವನ್ನು ವಿರಾಟ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ತಂತಿಯನ್ನು ನಿನಾಟಜಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರವನ್ನು 

ಉಂಟುಮಾಡುವುದು ಇದು ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಗಮಕ 

ವಿಶೇಷ. ಇದು ದಶ ವಿಧೆ ಮತ್ತು ಪಂಚದಶ ಗಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. 

ಆಹತಿ--ಇದು ನೀಣೆಯ ತಂತಿಗಳನ್ನು ವಖಾಟುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. * ರಾಗ 

ವಿಬೋದಧೆ 'ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸೋಮನಾಥನ ಈ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಆಹಾರ್ಯ- ಭರತನಾಟ್ಯ ದ Wis ಬಗೆಯ ಅಭಿನಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ 

ವಾದ ಅಭಿನಯ. ನಾಟಕದ ಸಫಲ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ಅಲಂಕರಣವು ಇತರ ಭಾಗ 

ಗಳಂತೆ ಬಹೆಳ ಅಗತ್ಯ. ಈ ಸಿದ್ಧತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಆಹಾರ್ಯಾಭಿನಯವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಮುಖ, ಮೈ, ಕೈಗಳಿಗೆ ಬಣ್ಣ ಬಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪಾತ್ರ ತ್ರಕ್ಕೆ ಸ ಸಲ್ಲುವ ಉಡುಗೆ, 

ಆಭರಣಗಳ | ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಚ ತ್ರಣ, ದೃಶ್ಯ ಜೋಡಣೆ, ರಂಗಸಜ್ಜಿಕೆ 

ಮೆಂತಾದುವೆಲ್ಲವೂ ಸೇರುತ್ತವೆ. ಹೂಮಾಲೆ, . ಕೊರಳಿನ ಸರಗಳು ಮುಂತಾದ 
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ಆಭರಣಗಳು, ಉಡುಗೆ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಸಿದ್ದತೆ ಮುಂತಾದುವು ಅಲಂಕರಣವೆನಿಸಿಕೊಳ್ಳು 

ತ್ತವೆ. ಆಹಾರ್ಯಾಭಿನಯ ಉದ್ದೇಶ, ನಾಟಕವು ಜೀವಂತ ಕಳೆಯಿಂದ ಕೂಡುವಂತೆ 

ಮಾಡುವುದು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಭರತನು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಫೆ 

ನಾಟ್ಯಪ್ರ ಯೋಗದ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಆಹಾರ್ಯಾಭಿನಯವು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. 

ಒಡವೆ ವಸ್ರ್ರವರ್ಣಾದಿಗಳಿಂದೊಡಗೂಡಿದ, ಅಂಗಾದ್ಯಭಿನಯ ಪ್ರಯುಕ್ತ ವಾಗಿ ಅಭಿ 

ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗುವುಡೇ ಆಹಾರ್ಯಾಭಿನಯ. ಆಭರಣಾದಿ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಭಾವ 

ಪುಷ್ಟಿ ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ಈ ಆಹಾರ್ಯಾಭಿನಯವನ್ನು ನೇಪಥ್ಯವಿಧಿ ಎಂದರ 

ಕರೆಯುತ್ತಾ. ರೆ. 

ಆಹಿರಿ Wa ರಾಗವು ೧೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಕುಳಾಭರಣದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಸಮಗಮುಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಾಪಮಗಮಗರೀಸ 

ಈ ರಾಗವು ಅತಿಪ್ರಾಚೀನವಾದುದು. ಮತಂಗನ ಬೃಹದ್ದೇಶಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ 

ದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವು ಗ್ರಾಮರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮಾಳನ ಕೈತಿಕಿ ರಾಗದ ಭಾಷೆ 
ಯೆಂದು ಹೇಳಿಜಿ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಲ್ಲದೆ ಇತರ ಸ್ವರಗಳನ್ನೂ 
ಪ್ರ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ರಾಮಾಮಾತ್ಯನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರಯಷಭ, 

ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ, ಕೈತಿಕಿ ನಿಷಾದ, ಶುದ್ದ ಧೈವತ, ತೀವ್ರ 

ನಿಷಾದ ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಲಾನಗಳು. ಆದರೆ ವೆಂಕಟಿಮಖಿಯ ಸಂಪ್ರ ದಾಯದಲ್ಲಿ 

ಇದು ವಾರಿ ರೀತಿಗೌಳರಾಗದಿಲ್ಲಿ (ನಠಚ್ಛೈೆರವಿ) ಜನ್ಯವಾಗಿಯೂ, ಭಾ ಇಷಾಂಗ ರಾಗ 
ವಾಗಿಯೂ, ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ ಒಂದನ್ನು “ಟ್ಟು ಮಿಕ್ಕ ಲ ಸ್ವರಗಳೂ ಸಮಯಾನು 

ಸಾರ ಬರುವುಸೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

೧೯೩೦ ಮದ್ರಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಟಿ ವಿ. ಸುಬ್ಬರಾಯರ 
ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ 

ಸಭೇಶ ಅಯ್ಯರ್, ಸುಬ್ರಹೆ ಜ್ಯಾಶಾಶ್ರ್ರಿ, ಬ. ಎಲ್. ವೆಂಕಟರಾಮ ಅಯ್ಯರ್ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು 

ಈ ರಾಗವು ೮ನೇ ಮೇಳ ಹೆನುಮತೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವರೂ, 

೧೪ನೆ ಮೇಳ ವಕುಳಾಭರಣದಲ್ಲಿ ಜನ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವರೂ, ೧೫ನೆ ಮೇಳ ಮಾಯಾ 

ಮಾಳವದಲ್ಲಿ ಜನ್ಯವೆಂದು ಕೆಲವರೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ 

ದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಾದವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯೆಮ ಒಂದನ್ನು 
ಬಿಟ್ಟರೆ ಮಿಕ್ಕೆಲ್ಲಾ ೧೧ ಸ್ವರಗಳೂ ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತನೆ. ಎಂದ ಮೇಲೆ ೩೬ 

ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಇದು ಜನ್ಯವಾಗಲು 

ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರವು ಕಂಡುಬಂದರೂ ರಾಗವನ್ನು 

ಹಾಡುವಾಗ ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರದ ಪ್ರಯೋಗವು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು 
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ಭಾಷಾಂಗರಾಗವಲ್ಲವೆಂಬುದು ಖಚಿತ. ಪ್ರಕೃತ ಇದು ವಕುಳಾಭರಣ ಜನ್ಯವೆಂದು 
ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಕೇರ್ಣರಾಗ. ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಷಾದವು ಜೀವ 

ಸ್ವರಗಳು. ದೀನರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಗ. ಇದನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ 

ಅಂದು ಹಾಡಿದವನಿಗೆ ಊಟ ಜೊರಕುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ. ಈ ರಾಗದ 

ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು : 

ಸೃತಿ - ಚಲ್ಲರೆ ರಾಮಚಂದ್ರು ನಿ ಷೈ — ಛಾಪು ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಪೊಲಪಾಂಪು ವಿಶಾದಬಾಗ — ತಿಶ್ರಲಘು -- ಭ್ಯ 

ಎಟುಲಗಾಪಾಡುದುವೋ — ತ್ರಿಪುಟ ತಾ 

ಮಾಯಮ ನಾ — ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ಶ್ರೀ ಸಮಲಾಂಬಾ ಜಯತಿ ಎಇ — ಮುತ್ತುಸ್ವಾವಿಂದೀಕ್ಷಿತರು 

ಪದ--ಎಏ ರೀತಿ ವೇಗಿಂತುನೆ — ತ್ರಿಪುಟ ಬ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ಏಮಿನೇತುನೇ ಮ ತ್ರಿಪುಟ ಜಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ರಾಮರಾಮ ಪ್ರಾಣಸಖಿ — ತ್ರಿಪುಟ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ತಾಳರಾದಮ್ಮಾ 1 ಓಯಮ್ಮ --- 3, ತ್ರಿಪುಟ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ಆಹಿರಿನಾಟ- ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ. `ಧೀಶಿಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು id 

ಆ: ಸಮಗಮಪದ ನಿ ಸ 

ಅ; ಸನಿಪದನಿಪಗಮಗಸ 
ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವಿಡೆ. ಇದೂ ಸಹೆ ಮೇಲಿನ ಮೇಳಕರ್ತದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಮಗಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸವನಿಪದನಿಪಸಗಮಮಗಸ 

ಆಹಿರಿತಳೋಡಿ--ಈ ರಾಗವು ಆನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಹನುಮತೋಡಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಹೋರಿ-_ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಆಹುರಿ- ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಬ್ಬೆರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯ ರಾಗೆ. _ 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಸಪದವನಿದಸ 

ಅಃ ಸೆನಿದಮಗರಿಸ 
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ಆಹಂಸ ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ರಾಗಾಂಗರಾಗ 

ಆಂದಾಳಿ ಕುರಂಜಿ---ತೇವಾರಂ ಹಾಡುಗಳ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ 
ಒಂದು ಪಣ್. ಇದು ಈಗಿನ ಸಾಮರಾಗವನ್ನು ಹೆ ಇಲುತ್ತದೆ. 

ಆಂದೋಟಳೆ - ನಾರದನ « ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 

ಸೂರ್ಯಾಂಶ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗದ ಹೆಸರು. 

ಆಂದೋಧಳಿ--ನಾರದನ « ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 

ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚಂದಾಂಶರಾಗ. ಇದು « ಭರತ ಸೇನಾಪತೀಯಂ ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ 

ದಲ್ಲಿಯೂ ಉುಕ್ತವಾಗಿನೆ. 

ಆಂದೋಳಿಕಾ-- ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ತ 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮರಿಸ 
ಇದು ಎಲ್ಲಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಡಬಹುದಾದ ರಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಯೂರದ್ವಥಿ ಎಂಬ 
ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. ಇಜೊಂದು ಉಪಾಂಗ ರಾಗ. ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ 
ಧೈವತಗಳೂ, ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ ಪಂಚಮಗಳು ವರ್ಜ್ಯ, ಮಧ್ಯೆಮ 

ವಿಷಾದಗಳು ಪರಸ್ಸರವಾದಿ ಸೆಂವಾದಿಗಳು. ಷಡ್ಡವು ಗ್ರ ಹೆ, ಅಂಶ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಸ್ತರ. 

ವಿಪ್ರಲಂಭ ಶೃಂಗಾರ ರಸಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರಾಗ ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ನಿಷಾದ, ಮಧ್ಯೆಮ 

ಮತ್ತು ರಿಷಭಗಳಿಗೆ ಜಾರುಗಮಕ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ಇದರ ಸೊಬಗು ಹೆಚ್ಚು 

ವುದು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ರಾಗ ಸುಧಾರಸ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 

ಆಂದೋಳಿಕ--ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮೂರು ರಾಗಗಳಿವೆ. ಇವು ೨೮ನೆಯ 

ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಜನ್ಯ. 

(೧) ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 
ಅಃ ಸರಿದಮರಿಗಮರಿಸೆ 

(೨) ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅ; ಸನಿಪಮಪರಿಗಮರಿಸ 

(೩) ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸವಿವಮಗರಿಸ 

ಆಂದೋಳಿತ--ಸಂಚದಶಗಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗಮಕ. 
ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಹಿಡಿದು ನಂತರ ತಂತಿಯ ಜಾರುವಿಕೆಯನ್ನು 
ಮಾಡಿದರೆ ಮೇಲಿನ ಗಮಕ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವರವನ್ನು ಆಡಿಸಿದಂತಾ 
ಗುತ್ತದೆ. 
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ಇ--ಮೂರನೆಯ ಸ್ವರ, ಉದಾತ್ತ, ಅನುದಾತ್ತ, ಸ್ವರಿತ ಭೇದವಿದೆ. ಪರ 

ಮಾನಂದ, ಸರಳ ಜತ. ಪರಮೇಶ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇಡಾ-- ಸಗ್ರ್ರಾ ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಠಿದಮಗರಿ ಎಂಬ “ಎದು ಸ್ವರಗಳುಳ್ಳ 

ಒಂದು ತಾನ ವಿಶೇಷ. 

ಇಡಕ್ಕ್ ಇದು ಮಲಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಾದ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಮರದ ಒಂದು ಅನುರಣನವಿದೆ. ಎರಡು ಮುಖಗಳಿಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ ತಗಲಿರುವಂತೆ 

ಚರ್ಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೈಮೇಲಿನ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ದಾರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟದೆ. 

ಈ ದಾರಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಈ ವಾ ದ್ಯೃವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು 

ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಹಿತಕರವಾಗಿ ನುಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 

ದಾರಗಳನ್ನು ಎಳೆದು ಶ್ರುತಿಯ ವ್ಯತ್ಕಾ ತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ವಾದ್ಯಗಾರನು ನುಡಿಸು 

ತ್ತಾನೆ. 

ಇತರನಾವು ಮುದ್ರೆ --ವಾಗೆ ಸೇಯೆಕಾರನು ತನ್ನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ 

ಅಂಕೆತವಿಡದೆ ಇತರ ಹೆಸ ಸರುಗಫನ್ನು ಅಂಕಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೆ ಅದು ಇತರನಾಮಮುದ್ರಿ 

ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತ ತ್ತದೆ. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು “ ಗುರುಗುಹೆ * ಎಂದೂ, ಪಟ್ಟ ವ 

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯ ರ್ರವರು ವೆಂಕಟೇಶ" ಎಂದೂ ಮೈ ಸೂರು ಮಹಾರಾಜ ಜಯ 

ಚಾಮರಾಜ ಜು 4 ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ” ಎಂಬ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳು. 

ಇತರನಾಮ ಮುದ್ರಕಾರ- ತನ್ನ ಹೆಸರಿನ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಬಳಸದೆ ಇತರ 

ಹೆಸರನ್ನು ತನ್ನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಕಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ. 

ಇನಕರಪ್ರಿಯ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಇನವರ್ಧಿನಿ ಈ ರಾಗವು ೩೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರೂಲವರಾಳಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಶಿ 

ಆ: ಸರಿಗಮಹದಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಪಮಗಸ 
ಇನಿರೆತಿರಾಗ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರವಾದ ಭರತನಾಟಯ ಶಾಸ್ತಿರಂ 

ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಇನುಕೊಂಡವಾರು--ತಮಿಳು ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಒಬ್ಬ ವಾಗ್ಗೇಯ 

'ಕಾರ. « ಇನುಕೊಂಡ ವಿಜಯರಾಮ? ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
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ಇನುಸಸನಿಗಲು ವೆಂಕಟಿರಾಮಯ್ಯ---ವೆಂಕಟಿರಾಮಯ್ಯನವರು ೧೮ 
ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾಗ್ಗೆ €ಯಕಾರರು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ 

ರಾಗಿದ್ದರು. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ತೆಲುಗು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿರುವರು. ಇವರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಪ್ರೌಢ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ 

ಇವರಿಗೆ € ಇನುಪಸನಿಗಲು ಅಥವಾ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಡಲೆ” ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. 

ಭಜನಪದ್ದತಿ ಮತ್ತು ಆ ಚಳುವಳಿಯ ಮೂಲ ಕರ್ತರಾದ ಬೋಧೇಂದ್ರ ಸದ್ಗುರು 

ಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದ « ಸತಮನಿ ಪ್ರಣುತಿಂಪುಚುನು > ಎಂಬ ತೋಡಿ ರಾಗದ 

ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಜನೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕೀರ್ತನೆಯಾಗಿ ಹಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. 

ಕುಂಭಕೋಣದ ಬಳಿಯಿರುವ ಮರುದನಲ್ಲೂರು ಮಠದ ಪ್ರಧಮಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ತುತಿ 

ರೂಪವಾಗಿ ಒಂದು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಇಯುರ್ಪಗೈನಾಂಯುನಾರ್ ಚರಿತ್ರಂ--ಇದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ 

ಯವರು ರಚಿಸಿರುವ ಒಂದು ಗೇಯ ನಾಟಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ೨೧ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು 

ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ತ್ರಿಷಹ್ಟಿ ಪುರಾತನರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಇಯರ್ಪಗೈ ನಾಯನಾರರ 

ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಯು ಈ ನಾಟಿಕದ ವಿಷಯ. 

ಇರಂಠಿಎವ್ಮನ್ ತಂಪಿ (೧೭೮೩-೧೮೫೮) ಇವರು ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ 
ಸಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಕವಿ ಮತ್ತು 

ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ತಾನವರ್ಣಗಳು, ಪದವರ್ಣಗಳು, ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಪದ 

ಗಳು ಮತ್ತು ತಿರುವಾದಿರಕ್ಕಳಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಹ ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ೦. ಕೇಚಕ 

ವಧಂ, ಉತ್ತರಾ ಸ್ವಯಂವರಂ ಎಂಬ ಕಥಕಳಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನವ 

ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಬಂಧಂ ಎಂಬ ಕವಿತೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು 

ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಇಲಕಂಠಿ--ಈ ರಾಗವು ೩೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರೂಲವರಾಳಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಮಗಸ 

ಇಲತಾಳ--ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ತಾಳಗಳು. ಇವು ಜಾಲ್ರಾಗಿಂತ 
ಆಕಾರ ಮತ್ತು ಮಂದದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ವು. 

ಇಳಿ ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮ ಸ್ವರದ ಹೆಸರು. 

ಇಳಿಕ್ರಮ--ಷಡ್ಡ ಪಂಚಮ ಸಂವಾದಿತ್ವ. 
ಇಸೈೆಸ್ಟಾ ಣರ್ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ 

ಪ್ರ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ಪಾಣರ್ ಎಂಬ ವರ್ಗದವರು. 
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ಇಸೈವೆಳ್ಳಾಳರ್ ತಮಿಳು ದೇಶದ ಜೀವದಾಸಿಯೆರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು 
ನಾಟ್ಯವು ಇವರಿಗೆ ಪರಂಪರಾನುಗತವಾಗಿತ್ತು. 

ಇಂದು-೭೨ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ಚಕ್ರದ ಹೆಸರು. 

ಇದು ೧೨೬ ಚಕ್ರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ಇಂದು «ಭೂ ಎ ೧ನೆಯ ಚಕ್ರದ ೪ನೆಯ ಮೇಳ 
ಇಂದು _. ಗೋ ೨_ x ೩ನೆಯೆ ಮೇಳ 
ಇಂದು ಎ. ಮಾ 2೨. ಸ ೫ನೆಯ ಮೇಳ 
ಇಂದು ಎಎ ಪಾ ಎ ತೆ ೧ನೆಯ ಮೇಳ 
ಇಂದು ಎ ಹಾ ಎ ಕ ೬ನೆಯ ಮೇಳ 
ಇಂದು ಶ್ರೀ ಎಡ ತ ೨ನೆಯ ಮೇಳ 

ಇಂದಾಕಾಂತಿ-ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 
ಅಃ ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಇಂದು ಕೌಶಿಕ -ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದನಪದಮಗರಿಮಗಸ 
ಇಂದು ಗೀರ್ವಾಣಿ ಈ ರಾಗವು ಇ೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರಘುಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಸ 

ಅಃ ಸನಿಪದನಿಪಮಗರಿಸ 
ಇಂದು ಗೌಳಿಕ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಸದನಿಸ 
ಅ: ಸದನಿಪದಪಗರಿಮಗಸ 
ಇಂದು ಘಂಬಾರವ - ಈ ರಾಗವು ೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರತ್ನಾಂಗಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಷಡ್ಡವು ಗ್ರಹ, ಆಂಶ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಸ್ವರ 

ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ರಿಷಭವಕ್ರ ಮತ್ತು ಥೈವತವು ವಕ್ರ. ಸಂಪೊರ್ಣ-ಅವರೋಹೆಣ 

ರಾಗ. ಬಹುರಂಜಳಕವಾದ ದೀನರಸ ಪ್ರಧಾನರಾಗ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ, 

ಆ: ಸರಿಸಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
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ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೂರು ರಾಗಗಳು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರವಿಯ 

ಜನ್ಯರಾಗಗಳಿವೆ. 

(೧) ಅ: ಸಗಮಪದಪನರಿ 

ಅಃ ದಾಪಮಗರಿಸನಿ 

(೨) ಆ ಸ"ರಿ ಮಪದನಿ'ದ"ಸ 

ಅ: ಸಠಿದನಿಷಮದಪಮಗರಿಗಸ 

(ಒ) ಆ: ಸರಿಮಪದನಿದಸ 
ಅ: ಸನಿದನಿಪದಮಗರಿಗಸ 

ಇಂದು ಭೋಗಿ--ಈ ರಾಗವು ೪೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಡ್ವಿಧೆಮಾರ್ಗಿಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿಪಮಗರಿಸ 

ಇಂದು ಧನ್ಯಾಸಿ ಈ ರಾಗವು ೪೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಡ್ತಿಥೆಮಾರ್ಗಿಣಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಗಮದನಿಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಪದಮಗರಿಸ 
ಇಂದಾ ಧವಳಿ-_ಈ ರಾಗವು ೨೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೇರವಾಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

(೧) ಆ:' ಸರಿಮಗಸಮವಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಸ 

(೨) ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಇಂದುಮತಿ ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧಿನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಸ 
ಇಂದುಸಾರಂಗನಾಟಿ “ಈ ರಾಗವು ಆನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮ 

ತೋಡಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ, 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದ:`ನಥಿಸ 

ಅಃ ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಇಂದು ಶೀತ ಲ---ಈ ರಾಗವು ೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ವನಸ್ಪತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ; ಸರಿಗಮಪದನಿದಸೆ 
ಅ; ಸದನಪಮಗರಿಸ 
ಇಂದುಶೀತಲಿ- ಇದೂ ಸಹೆ ಮೇಲಿನ ರಾಗದಂತೆಯೇ. 

ಇಂದುಶೇಖುರ- ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ದೇಶೀತಾಳದ ಹೆಸರು. 
ಇಂದ್ರ-ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ಹಸ್ತಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಮುದ್ರೆ. 

ಎರಡು ತ್ರಿಪತಾಕ ಹೆಸ್ತಗಳ ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಈ ಹಸ್ತ ಮುದ್ರೆ. 

ಇಂದ್ರಕಾಳಿಯಂಂ ಜನ ಯಾಮಳೇಂದ್ರನು ರಚಿಸಿದ ತಮಿಳಿನ ಒಂದು ಪುರಾತನ 

ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ. 

ಇಂದ್ರಕುಂಡಲಿದಾಮೋದರನು ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ದೇಶೀತಾಳದ ಹೆಸರು? 

ಇಂದ್ರ ಕೋದಂಡ —ಭಾವಭಟ್ಟನು ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ದೇಶೀತಾಳದ ಹೆಸರು. 

ಇಂದ್ರಕ್ರಿ —ರಾಣಾಕುಂಭನು ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಕ್ರಿಯಾಂಗರಾಗದ ಹೆಸರತ.. 

ಇಂದ್ರ ಪ್ರಿಯಿ--ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮೂರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಿವೆ. 

(೧) ಇದು ಒಂದನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕನಕಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಗಮಂದರಿ ಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಮಗಸ 

(೨) - ಎನ ೨೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ವರುಣಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅಃ ಸವನಿಡೆಮಗಸ 

(೩) ಈ ರಾಗವು ೫೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ವಿಶ್ವಂಬರಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ `ಸ್ರಿಗಮೆಪೆದಸ 

ಅಃ ಸದಪಮಗರಿಸ 

ಇಂದ್ರೆಸಭಾ-ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಿರುವ ನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಗಳಿಗೆ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ ಇಂದ್ರನ ಆಸ್ಥಾನ. 

ಇಂದ ಕ್ರೆಶಿಖಂಡಿ--ಇದೊಂದು ದೇಶೀತಾಳದ ಹೆಸರು. 

ಇಂದ ಕ್ರ ವಂಶ--ಇದು ೨೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂಡು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 

ಅಃ ಸಪನಿಪದಮಗರಿಸ 
ಇಂದ್ರವರ್ಧನ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ, 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದ ನಿಸ 

ಅ: ಸದಮಗರಿಸ 
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ಇಂದ್ರ ನೀಲ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ವರ್ಣಾಲಂಕಾರ. ಈ ಧ್ರುವತಾಳದ 

ಚತುರಶ್ರಜಾತಿ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. 

ಉದಾ: ಸರಿಗಮ ಗರಿ ಸರಿಗರಿ ಸರಿಗಮ 

ರಿಗಮಷಪ ಮಗ ರಿಗಮಗ ರಿಗಮ ಪ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಇಂದಿನ ಇದು ಕಥಕಳಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಇಂದ್ರಿಯಾರ್ಥ-ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸಾತ್ಮಿಕಾಭಿನಯದ ಮೂರು ವಿಧೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ. ಇಂದ್ರಿ ಯಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ, ಸ್ಪರ್ಶ, ರೂಪ, ರಸಗಂಧವೆಂಬ 

ನಾಲ್ಕು ವಿಧ ದೃಷ್ಟಿ ಯನ್ನು ಅಡ್ಡವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ, ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ, 

ತೋರು ಬೆರಳನ್ನು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕರ್ಣ ರಂಧ್ರೆದಲ್ಲಿಡುವುದು ಶಬ್ದಾಭಿನಯ. 

ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಡಿಚಿ, ಹುಬ್ಬನ್ನು ಎಗರಿಸುತ್ತಾ, ಕೆನ್ನೆಗಳ ಮೇಲೆ, 

ಮಣಿಕಟ್ಟನ್ನಾಗಲಿ ಅಧವಾ ಅಂಗೈ ಯನ್ನಾಗಲಿ ಇಡುವುದು ಸ್ಪರ್ಶಾಭಿನಯ. 

ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪತಾಕ ಹಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅತ್ತಿತ್ತ ಕದಲಿಸಲ್ಪಡುವ ಮುಖ 
ದಿಂದ, ಯಾವುದನ್ನೋ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ರೂಪಾಭಿನಯ. 

ಕಣ್ಣು ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ, ಮೂಗಿನ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದನ್ನ್ನಾಗಿಸಿ ಮೇಗದ 

ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ತೋರುವುದು ರಸಗಂಧಾಭಿನಯ. 

ಇವೆಲ್ಲವೂ ಸಾತ್ತಿಕಾಭಿನಯದ ಇಂದ್ರಿ ಯಾರ್ಧ. ಅಭಿನಯ ವಿಭೇದಗಳು. 

ಈ ನಾಲ್ಕನೆಯ ವರ್ಣ. ಶ್ರ್ರೀಮೂರ್ತಿ, ಮಹಾಮಾಯಾ, ಲೋಲಾಕ್ಷೀ, 

ವಾಮಲೋಚನ, ಗೋವಿಂದ, ವಿಷ್ಣು, ಲಕ್ಷಿ ವೈಷ್ಣವೀ, ಶಿವಾ, ಪಾವಕ, ತ್ರಿಪುರ 

ಸುಂದರೀ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ 

ಈಶಗಿರಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧಾತುವರ್ಧಿನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿ 

ಅಃ ದಪಸಮುಗರಿಸನಿಸ 

ಹಶಮನೋಹರಿ “ಇದು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅನ ಸನಿದಪಮರಿಮಗರಿಸ 
ಇದು ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗ. ಕೆಲವು ಪ್ರ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದವು ಬರುತ್ತದೆ. 

ರಿಷಭ, ವ.ಧ್ಯೈಮ್ಮ ನಿಷಾದಗಳು ರಾಗ ಛಾಯಾಸ್ವ್ರರಗಳು, ದಾಟು ಮತ್ತು ವಕ್ರ 

ಸಂ ಚಾರಗಳು ಅಧಿಕ. ಷಡ್ಜವು ಗ್ರಹ, ಅಂಶ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಸ್ವರ. ರಿಷಭಕ್ಕೆ ಜಾರು 

-ಗಮಕವು ದೀನತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ದೀನ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ 
ಎಲ್ಲಾ ವೇಳೆಯಲ್ಲೂ ಹಾಡಬಹುದಾದ ರಾಗ, ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮನಸಾ ಶ್ರೀರಾಮ 

AT 
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ಚಂದ್ರು ನಿ?, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ « ಶ್ರಿ € ಗಣನಾಥಂ ಭಜರೇ ಮತ್ತು ಜಗೆದೇಕ 

ಮೋಹಂ 3 ಎಂಬ ರಚನೆಗಳು ಈ ರಾಗದ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃ ಕೃತಿಗಳು. 
ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮೂರು ರಾಗಗಳು ಹೆರಿಕಾಂಛೋಜಿಯ ಜನ್ಯವಾಗಿವೆ. 

(೧) ಆ: ಸರಿಗಮಪಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗಮರಿಸ 

(೨) ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದನಿಸಿ 
ಅಃ ಸೆನಿದಪಮರಿಮಗರಿಸ 

(ಯ) ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಮಗಸ 

ಈಶ ಸ್ರಿ ಯೌಈ ರಾಗವು ೬೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಿತ್ರಾಂಬರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 
ಅ; ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಉ - ಐದನೆಯ ವರ್ಣ. ಪರಮೇಶ, ಶಂಕರ, ವರ್ತುಲಾಕ್ಷೀ, ಕಲ್ಯಾಣ 

ವಾಚಕ, ಶಿವ, ವಿಷ್ಣು, ಮಹೇಶ್ವರ, ವಿಶ್ವಕರ್ಮ, ಶತ್ರುಘ್ನ, ರೋಷೋಕ್ತಿ, 
ಅನುಕಂವ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ಉಕವಾಣಿ “ಈ ರಾಗವು ೨೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೀರವಾಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಉಕಪ್ರಿ ಯೆ ಈ ರಾಗವು ೧೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೋಳಿಲಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಉತ್ತರಿ-_ಈ ರಾಗವು ೬೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಚಸ್ಪ ಸ್ಪತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 
ಉತ್ಸಂಗ ಹಸ ಸ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯ ದ ಹೆಸ್ತಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಥೆ. ಎರಡು 

ಮೃ ಗಶೀರ್ಷ ಹಸ್ತಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಇಂಚು ಬಳಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಉತ್ಸಂಗ ಹೆಸ್ತ. 

ಬೇರಿ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮೃ ಗತೀರ್ಷದ ಬದಲು ಅರಾಳ ಹೆಸ ಸ್ತಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. 

`ಉತ್ಪ ನನ" ಭೇದ ಅಭಿನಯೆ -ದರ್ಪಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಪಾದಭೇದ 
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ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸ್ಸವನ ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವು ಐದು ವಿಧವಾಗಿದೆ. ಅಲಗ, 
ಕರ್ತರೀ,, ಅಶ್ಲೋತ್ಸ್ಸವನ, ಮೋಟತ, ಕೃಪಾಲಗ ಎಂದು ಅವ್ರಗಳ ಹೆಸರು. 

ಉತ್ಲ್ತಾನ ವಂಚಿತೆ--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೆಸ್ತಮುದ್ರೆ. 

ಕೂರ್ಪರ ಅಂಸಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಲ್ಲಾಡುತ್ತಿರುವ ಹೆಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿನತಾಕ ಹೆಸ್ತಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ 
ತಿರುಗಿಸುವುದು 

ಉತ್ತಾ ಹೆಕ-ಭರತನಾಟ್ಕಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ನ್ಯಾಯೋಚಿತವಾದ 
ಮನೋವ್ಯಾಪಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಹೆರ್ಷಭಾವವು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ಭಾವನೆಯು 

ಸಾತ್ವತೀವೃತ್ತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಭೇದಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಾಪಕ ಎನ್ನುವು 
ದೊಂದು ಬಗೆ. ಮಾನಸಿಕ ಸಂಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತೋರುವಂತಹ ರೀತಿಯು 

ಉತ್ತಾಪಕವೆಂದು ನಾಟ್ಯ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಥ್ರ; 

ಉತ್ಕಿಸ್ತ---ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಶಿಕೋ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ. ಒಂದೇ 

ಪ ಕೃಕ್ಸೆ ಮೇಲೆತ್ತಿದ ತಲೆ. ತೆಗೆದುಕೊ ಹೋಗು, ಆಕಾಶಗಮನ, ವೀಕ್ಷಣೆ, ಹಾರು 

ತ್ತಿರುವ ಪಕ್ಷಿಗಳು, ವಿಮಾನ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು. 

ಉತ್ತುಂಗೆವಾನ--ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧಿವಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸಗಮಪದಪನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮರಿಸ 
ಉದರಂುರವಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನರಭ್ಛೆರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪರಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಸಮಗಸ 
ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಇನ್ನೆರಡು ರಾಗಗಳಿವೆ. 

(೧) ಇದು ೩೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಲನಾಟದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪಸನಿಸ 

ಆ: ಸ ನಿಪಮರಿಸ 

ಉದಂಯಂರವಿಚಂದ್ರಿ ಕಾ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಚ್ಛೆರನಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. , 

(೧) ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸೆದಪಮರಿಸ 
೨) ಆ; ಸಗಮಪನಿಸ 

ಅಃ ಸ ಪಮಗಸ 

ಇಹು ಔಡವ-ಔಡವ ರಾಗ. ಗಾಂಧಾರ-ಫಿಷಾದಗಳು ಮತ್ತು ಮಥ್ಯೆಮ ನಿಷಾದಗಳು 
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ಪರಸ್ಪರವಾದಿ ಸಂವಾದಿ ಸ್ವರಗಳು. ಆರೋಹಣ ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ರಿಷಭ 
ಥೈವತಗಳು ವರ್ಜ್ಯ. ರಕ್ತ ರಾಗ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡಬಹುದಾದ 
ರಾಗ, ನಿಷಾದ, ಗಾಂಧಾರಗಳು ಜೀವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸ ಸ್ವರಗಳು. ಇವುಗಳಿಗೆ 
ಜಾರು ಗಮಕ ಪ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದರೆ ರಂಜಕತ. ವ ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ದೆ ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು 
ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃ ತಿಗಳಾ ತ್ಯಾ ಗರಾಜರ ಎಂಚನೇರ್ಚಿನಾ ಮತ್ತು "ಮುತು ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ 

ಶೀ ನಮಮತ ಎಂಬುವು. 

(೩) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವು ೩೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಬಸ 

ಒಂದು ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಆ: ಸರಿಸಮರಿಮಪಸನಿಸ 
ಅ: ಸೆಠಿಪಮರಿಸ 
ಉದಯೆರಾಗೆಗಳು -ಮುಂಜಾನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ಆಚಾರ 

ಶೀಲ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಸಿ ಸ್ತ್ರೀಯರು ಸ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವ ವೇಳೆಗಳಲ್ಲಿ, ರಂಗವಲ್ಲಿ ಹಾಕು 

ವಾಗ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುನ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. ಗಂಡಸರೂ 
ಸಹೆ ಕೆಲವು ಸುಪ್ರಭಾತಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ತುಳಸೀದಳವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವಾಗ 

ಅಥವಾ ದೇವತಾರ್ಚನೆಗೆ ಸಿದ್ಧಮಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಉದಯರಾಗವೆಂದರೆ 

ಭೂಪಾಲಿ ಅಥವಾ ರೇಗುಪ್ತಿ ರಾಗ ಆದ ಯಗೀತಗಳನ್ನು ಬಿಲಹರಿ, ದೇಶಾಕ್ಷಿ 

ಮತ್ತು ಆನಂದಬ್ಬೆ ರವಿ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದುಂಟು. ರತ್ನಾ ಕರವರ್ಣಿ ಮುಂತಾದ 

ಕವಿಗಳು ವೇಳಾವಳಿ, ಗುಂಡಕ್ರಿಯ ಮುಂತಾದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಉದೆಯೆಕಾಲದ ರಾಗ 

ಗಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಗದ ಹಾಡುಗಳು ಷಟ್ಟದಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ 

ಮತ್ತು ಹಲವು ನುಡಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಪ್ರ ತಿನುಡಿಯ ಅನಂತರ ಪಲ್ಲವಿಯ 

ಅಂತ್ಯಾ ಕ್ಷರವು ದೀರ್ಫ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಧಾತುವಿಗಿಂತ ಪ್ರಧಾನ 

ವಾಗಿದೆ. ಪುರಂದರದಾಸರ ರಂಗನೊಲಿದ ಎಂಬ ೨೯ ಮುಡಿಗಳ ಹಾಡು, ಕನಕದಾಸರ 

ವಾಸುದೇವಾಯ ನಮೋ ಎಂಬ ಕೃತಿ, ಏಳುನಾರಾಯಣ ಏಳುಲಕ್ಷಿ ಒರಮಣ್ಕ 

ಏಳಯ್ಯ ಶ್ರೀಹರಿ, ಉದಯಕಾಲದೊಳೆದ್ದು, ರಂಗನಾಯಕಸ್ವಾಮಿ, ಉಪ್ಪವಡಿಸಯ್ಯ 

ಹರಿಯೇ ಮುಂತಾದುವು ಉದಯರಾಗದ ಹಾಡ:ಗಳು. 

ಉದಂಯುಶಂಕರ*--ಇವರು ೧೯೦೨ರಲ್ಲಿ ಉದಯಪುರದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 

ಇವರ ತಂಡೆ ರಾಜಾಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ವಾರಾಣಸಿ ಮತ್ತು 
ಜೊಂಬಾಯಿನ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ 

ಕಲೆಗೆ ಕಳಂಕವಿತ್ತು. ಇವರ ದುಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಇದು ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ಕಲೆ ಎನಿಸಿ ಪುನರುತ್ಥಾ ನಗೊಂಡಿತು. ಕಥಕ್ಕಳಿ ಮತ್ತು ಮಣಿಪುರಿ ನೃತ್ಯ ಸಂಪ್ರ 

ದಾಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ಅವುಗಳಿಂದ ಪಾದವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು 

ಆಯ್ದು ಲಾರ್ ಹ ರು ನಾಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೆಲವು ಹೃದಯಂಗಮ ನೃತ್ಯ 
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ಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿದರು. ಹಾವಾಡಿಗನ ನೃತ್ಯ, ಸುಗ್ಗಿ ಕುಣಿತ, ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯವೇ 

ಮುಂತಾದ ಹೆಲವಾರು ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಭಾರತೀಯ ನೃತ್ಯ 

ಕಲೆಯನ್ನು ಕಳಂಕರಹಿತವಾಗಿಸಿ ಜನಪ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರು. ಆಲ್ಮೋರಾದಲ್ಲಿ ಕಲಾ 
ಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ನಾಪಿಸಿದರು. ಕಲ್ಪನಾ ಎಂಬ ನೃತ್ಯಪ್ರಧಾನವಾದ ಚಿತ್ರವನ್ನು 

ತಯಾರಿಸಿದರು. ಬುದ್ಧನ ಚರಿತ್ರೆಯಿಂದ ಮಹಾತ್ಯಾಗ ಎಂಬ ಛಾಯಾನಾಟಕ 

ವನ್ನು ರಚಿಸಿ ದೇಶದ ಆದ್ಯಂತ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. 

೨೦ನೆಯ. ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನತ್ಯ ಕಲೆಯನ್ನು ಕಳಂಕರಹಿತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 

ಪುನರುಜ್ಹ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿ ಅದರ ಅಂತಸ್ಥನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರು. 

ಉದ್ದ, ಟಿತ- ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪಾದಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ವಿಧ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಹಿಮ್ಮಡಿಯಿಂದ ನೆಲವನ್ನು ಅದುಮುವುದು ಉದ್ಭ್ರಟಿತ. 

ಉದ್ವರ್ತನ--ಭರತನಾಟ್ಯಾಭಿನಯದ ತಟೀರೇಚಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು 

ವಿಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು 4 ಕ್ರಿ ಯೆ. 

ಉದ್ದ್ರೃತ್ತ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಹೆಸ್ತಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆ. ಎರಡು 
ಹೆಂಸಪಕ್ಷ ಹೆಸ್ತಗಳನ್ನು ಎದೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ ತಾಳವೃಂತಗಳಂತೆ, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಆಡಿಸಿ 

ಹಿಡಿದರೆ ಅದು ಉದ್ದ ಶ್ರ ಹೆಸ್ತ ಅಥವಾ ತಾಳವೃಂತ. 

ಉದ್ವಿಶಿತ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಎದೆ ಮುಂತಾದ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ. 

(೧) ಎದೆಯು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿದ್ದೂ ಎತ್ತರವಾದುದನ್ನು ನೋಡುವುದು. 
(೨) ಮೊಳಕಾಲಿನ ನಡೆಯ ಭೇದವು ಆವರ್ತಿತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊಳಕಾಲನ್ನು 

ಎತ್ತಿ ಎತ್ತಿ ನಡೆಯುವುದು ಉದ್ವಾಹಿತ. 

(೩) ಸೊಂಟ ಅಥವಾ ಕಟೀ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಐದು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಧಾನ 

ವಾಗಿ ಸೊಂಟ, ತೊಡೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ ಇಳಿಸುವುದು 
ಉದ್ವಾಹಿತ. 

ಉದ್ದೀಪನ ವಿಭಾವ--ಸತ್ವಜಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಾಯಕ ನಾಯಕಿಯರ 

ಚಿತ್ತವೃತ್ತಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುವ ವಿಶೇಷಣವು ಉದ್ದೀಪನ ವಿಭಾವ. ಇದರಲ್ಲಿ 

ನಾಲ್ದುವಿಧ ಅದು ಗುಣ, ಅಲಂಕಾರ, ಜೇಷ್ಟೆ, ತಟಿಸ್ತ, ರಸಗಳೂ ಸ್ಲಾಯಿಶಾಭಾವ 

ಗಳೂ ಆಲಂಬನ ವಿಭಾವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರೆ ಉದ್ದೀಪನವು ಆ ಆಶ್ರಿತ ಭಾವನೆಯ 

ವಿಭಾವವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವಂತಹ ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಉದ್ದೇಷ್ಟಿ ತ ನಂದಿಕೇಶ್ವರನು ಹೇಳಿರುವ ಹನ್ನೆ ರಡು ಬಗೆಯ ಹೆಸ್ತಲಕ್ಷಣ 

ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆ. ನಾಟ್ಯಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೈಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವುದು 
ಉದ್ವೇಷ್ಟಿತ. 

ಉನ್ನ್ನತ- ಭರತ ಮುಥಿಯು ಹೇಳಿರುವ ಕತ್ತಿನ ಚಲನೆ ಅಥವಾ ಗ್ರೀವಾ 

ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆ. ಮುಖವನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಕತ್ತು. 
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ಇದು ಎತ್ತರ, ಆಕಾಶ, ವಿಮಾನಯಾನ, ಊರ್ಥ್ರೈಮುಖ ಮುಂತಾದುವನ್ನು 

ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಉನ್ಮೇಶ -- ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ವಿವಿಧ ಭೇದ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಪುಟಿಕರ್ಮ 

ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಅವು ಒಂಭತ್ತು ವಿಧ. ಉನ್ಮೇಶವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ 

ಬಗೆ. ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿರುವ ಕರ್ಮ. ಇದು ಕ್ರೋಧಾದಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸು 

ವುದರಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಉಡುಕ್ಕೆ 87 ದೊಂದು ಬಗೆಯೆ ಡಮರು ವಾದ್ಯ. ಗ್ರಾವಿಶಾಣವಾದ್ಯ. 

ಈ ವಾದ್ಯದ ಹೊಳವು, ಅನೇಕ ವೇಳೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ನಿಂದ ತಯಾರಿಸುವುದುಂಟು. 

ಇದಕ್ಕೆ ಎರಡು ತೋಡಿದ ಮುಖಗಳಿದ್ದೂ, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರು 
ತ್ತದೆ. ಎರಡು ಮುಖಗಳಿಗೆ ತೆಳುವಾದ ಚರ್ಮದ ಮುಚ್ಚ ೪ಕೆ ಇದೆ. ನೂಲಿನ 

ದಪ್ಪೆದಾರದಿಂದ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯೆ ದ ಭತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚ ಳಿಕೆ 

ಯನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿರ:ವ ದಾರಗಳೆಲ್ಲಾ ಸೇರುವಾತೆ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮತ್ತೊ" ೦ದು 

ದಪ ನೃದಾರವು ಸುತ್ತಿಬಂದು ಅವಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಹಿಡಿದಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಎಳೆದರೆ 

ಶಬ್ದ ದ ತೀವ್ರ ತೆಯ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಸೊಂಟಭಾಗದ ಪಟ್ಟ ಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಲ 

ಮುಖವನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ನುಡಿಸಿ ಪಟ್ಟ ಯನ್ನು ಘಡಿ ಬಿಟ್ಟು, ಮುಡಿಸಿದಾಗ 

ವಾದ್ಯದ ನಾದಲ್ಲಿ ಘೋಯರ್ ಶಬ್ದ ಬರುತ್ತೆ ಡೆ. “ದನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಜೇತದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿಯ 

ಜೀವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ನ ತ್ತು ಮಾರಮ್ಮನ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವ ರೂಢಿಯಿದೆ. ಈ 

ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇಡ್ಟೆ ಸುರುಂಗುಪಕ್ಕ್ವೈ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಉಪಪತಿ--ಭರತ ಮುನಿಯು ಹೇಳಿರುವ ನಾಯಕರಲ್ಲಿರುವ ಭೇದಗಳು 

ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ವಿಭೇದಗಳು ಹೆದಿನಾಲ್ವು. ಈ ಎಲ್ಲಾ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಮೂರು ಭೇದ 

ಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧೆ ಉಪಪತಿ. ಹೀಗೆಂದರೆ ಆಚಾರವನ್ನು ವಾರು 

ವವನು, ಕುವಿಚಾರಿ, ವ್ಯಾಮೋಹಿತ, ಮತ್ತು ಭೋಗಸದ್ಧ ಶನಾದವನು. 
ಉಹವರ್ಜ--ನಾಟ್ಯಾದಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ 

ಅಂಗರಚನವು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದು ಮೂರು ವಿಧ. ಉಪವರ್ಣವೆಂದರೆ 

ಮೂರುನಾಲ್ಕು ರೀತಿಯ ಬಣ್ಣ ಗಳಿಂದ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು, ಹಳದಿ-ಕೆಂಪು, ನೀಲ 

ನನದು ವಿವಿಧಾಂಶಗಳಿಂದ ಅಂಗವರ್ತನವನಾ ಶ್ನಿಗಿಸುವುದು ಸಹಜವಾದ 

ರೂಪವನ್ನು ವ್ಯತ್ತಸ್ತ ಗೊಳಿಸಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಿ 5 'ಗತವಾದ ಆಕಾರವನ್ನು 

ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಕಲೆ. 

ಉಪೇಂದ್ರಮತಿ - ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯಡ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸಗಮ ಪದನಿಸ 

ಅ: ಸ ದಮರಿಗರಿಸ 
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ಉಪೇಂದ್ರ ವಜ್ರ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಷಮಪಗರಿಸ 
ಉಮ ಯಾಳ್ಲ್ದೆರಂ ಎಸ್. ರಾಜಗೋಪಾಲ ಅಂತ್ಯುರ್--ಇವರು 

ಉಮಯಾಳ್ಕುರಂ ಕೃಷ್ಣಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಸುಂದರಭಾಗವತರು ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಥ 
ಅಯ್ಯರ್'ರವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯಪರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದವರು, ಇವರು 

೧೮೯೩ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಉಮಯಾಳ್ಸುರಂ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ 
ರವರು. ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ೨೦೦೦ ರಾಗಗಳಿಗೆ 

ಆರೋಹೆಣ ಮತ್ತು ಅವರೋಹೆಣಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು 
ರಚಿಸಿದರು. 

ಉಮಂಯರಾಳ್ಪುರಂ ಕೋದಂಡರಾನಂ ಅಯ್ಯರ್ ಇವರು ತಮಿಳು 
ನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಉಮ ಯಾಳ್ಸುರದಲ್ಲಿ ೧೮೮೯ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 

ಇವರ ತಂದೆ ಘಟಂ ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯರ್. ಕೋದಂಡರಾಮ ಅಯ್ಯರ್'ರವರು 

'ತಮ್ಮ ತಂಜಿಯವರಲ್ಲಿ ೧೨ನೆಯೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗವಾದನವನ್ನೂ, ವೈದ್ಯನಾಥ 

ಅಯ್ಯರ್ರವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಕಲಿತು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು. ಹಿಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯೆ 

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ವಕ್ಶವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. 

ಉನತಾಭೆರಣ “ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಸದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಷಮರಿಗಮರಿಸ 

ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಆರೋಹಣವು ಕ್ರ ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ. ಅವರೋಹಣವು ವಕ್ರಷಾಡವ. 

ಥೈವತವು ವರ್ಜ್ಯ. ಗಾಂಧಾರವು ವಕ್ರ. ಮಧ್ಯಮ ನಿಷಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಾದಿ 

ಸಂವಾದಿಗಳು. ಯಷಭ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಷಾದವು ಜೀವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸ ಸ್ವರ 

ಗಳು. ಎಲ್ಲಾ 'ವೇಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡಬಹುದಾದ ರಾಗ. ಹಾಸ್ಯ, ರೋಷ, ಭಾವ 

ಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕಿಜನುರ್ಮಮುಲನು 

ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 

ಉಮಾದೇವಿ ಹೆೊಯ್ಬುಳ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಮ್ಮಡಿ ವೀರಬಲ್ಲಾಳನ (೧೧೭೩. 

೧೨೨೦) ರಾಣಿ. ಇವಳು ಗೀತ, ವಾದ್ಯ, ನೃತ್ಯಚತುರೆಯಾಗಿದ್ದಳೆಂದು ಅರಸೀಕೆರೆ 

ಬಳಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಶಾಸನ ಒಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. 

ಉಮುಂರಾಳ್ಪುರಂ ಕೃಷ್ಣಭಾಗವತರು-- ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಬ್ಬ 
ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರು. ತೆಮ್ಮ ೧೦ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಹೋದಧಥ ಸುಂದರ ಭಾಗವತ 
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ರೊಡನೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನರಿಂದ 
ನೇರವಾಗಿ ಕಲಿತರು. ಉಮಯೂಾಳ್ಪುರಂ ಪಾರಾಂತರವು ಇವರಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 

ಸೃಷ್ಣಭಾಗವತರು ಸ್ವರಬತ್ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು. 

ಉರಷಾರ್ಶ್ವ- ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೆಸ್ತ್ರ ಮುದ್ದೆ. ಅಲ 

ಪಲ್ಲವ ಹಸ್ತವು ಎದೆಯಿಂದ ಪಾರ್ಶ್ವಕ್ಟೂ, ಅದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರಾಳವು ಪಾರ್ಶ್ವದಿಂದ 

ಎಸೆಯೆವತಿಗೂ ಬಂದಲ್ಲಿ ಅದ ಉರಪಾರ್ಶ್ವಮಂಡಲ. 

ಉರುಗೆಷುಣಿ ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸಥಿದನಿವಮಗಮರಿಸ 
ಉಲ ಣಾ ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯ ದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೆಸ್ತೆ ಮುದ್ರೆ. ಹಸ್ತಗಳನ್ನು 

ಮೇಲಕ್ಕೆ ತ್ತಿ ಅಂಸಗಳ ಮೇಲೆ ಬೆರಳನ್ನಾ ಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ. 

ಆ ಚಕಕ ಕಾಮರಾಜ್ಕ ಮಹೇಶ ಭೈರವ, ಸರಸ್ವತೀ, 

ವಿಲಾಸಿನೀ, ವಿಘ್ನ ಕರ್ತಾ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಇ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ಊತ್ತ್ರಾಕ್ಕಾಡ್ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯರ್ ಸುಮಾರು ೩೦೦ ವರ್ಷಗಳ 

ಹಿಂದೆ ಅತ ಚಟ ಆಕ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪಾಪನಾಶಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ಊತ್ತುಕ್ಕಾಡ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯರ್ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ 

ವಿಷಯವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದರೂ, ಇವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೆಲವು 

ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ತಿಳಿದು ಬಂದಿವೆ. 

ಊತ್ತುಕ್ಕಾಡ್ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರವಾದೂಲರ್ ಎಂಬುವರ ಏಕಮಾತ್ರ 

ಪುತ್ರನ ಕಿರಿಯ ಪತ್ನಿ ಕಮಲಾಂಬಾಳ” ಎಂಬುವರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟ 

ಸುಬ್ಬಯ್ಯರ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದ 

ಆ ಊರಿನ ದೇವರಾದ ಕಾಳಿಂಗನರ್ತನ ಕೃಷ್ಣ ಡನ ಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯನಾದ 

ಕೃಷ್ಣ ನ್ ಚಿಕ್ಪಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿದ್ದೆರು. ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಭಾವ 

ನ ತಾತವಾದೂಲರ್ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದ ನವಗ್ರಾಮಗಳನ್ನು ಆಗಿನ ಮಹಾರಾಜ 

ನಿಂದ ವಾಸಸ್ಸು ಪಡೆದರು. ತಮ ನಾದ ವೆಂಕಟಿಸುಬ್ಬ ಯ್ಯ ರಿಗೆ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ 

ಮಾಡಿಸಿದರು. ಉಸನಯೆನವಾದ ಔನದಿಂದಲೇ ಬವರ. ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ 

ಬಂದಿತು. ಇವರು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೃಷ್ಣಮಯವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತಾ 
ಹೋದುವು. ಅಣ್ಣ ನ ವಿವಾಹವಾದ ನಂತರ ವೆಂಕಟಿ ಸುಬ್ಬ ಯ್ಯರ್' ಅವರ ಅನುಮತಿ 

ಯನ್ನು ಪಡೆದು ಫೀಡಾಮಂಗಲಂನಲ್ಲೂ, ನಂತರ ಮನ್ನಾರ್ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಇಹಜೀವನದ ಕಡೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಗಮನಕೊಡದೆ 
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ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಿದ್ದಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ರುದ್ರಲಬ್ಧ ೦ ಎಂಬ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದರಿಂದ 

ಪ್ರಭಾನಿತರಾದರು. 

ಈ ಮಾರ್ಗದ ಬಗ್ಗೆ ಉಪದೇಶ ಪಡೆಯಲೂ ಮೊದಲು ಕೃಷ್ಣ ಯೋಗಿ ಎಂಬಂ 

ವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯೋಗಿಯು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. 

ಇದರಿಂದ ದುಃಖಿತರಾಗಿ, ಹಿರಿಯರ ಆದೇಶದಂತೆ ತಮ್ಮ ಕುಲದೈವವಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ನನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸ ಸನ್ನಿ ಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಡೇರ್ತತೆ 

ಮಾಡುತ್ತಾ ಕುಳಿತರು. ಒಂದು ದಿನ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡುತಾ. ಕುಳಿತಿರುವಾಗ 
ಎಲ್ಲಿಂದಲೋ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮಗುವು ಬಂದು ಇವರ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು 

ತಂಬೂರಿಯ ತಂತಿಯನ್ನು ಹಿಡಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ಅಯ್ಯರ್ ರವರಿಗೆ ಸಮಾಧಿ 

ಯಿಂದ ಎಚ್ಚರವಾಯಿತು. ಮಗುವನ್ನು ತೊಡೆಯಿಂದ ಇಳಿಸಿ ಪುನಃ ಧ್ಯಾನಸ್ವರಾಗಿ 

ಕಣ್ಮುಚ್ಚಿ ಗಾನಸುಥೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಾಗ ಪುನ8 ಆ ಮಗುವು ತೊಡೆಯೇರಿ 

ಕುಳಿತು ತಂತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಪುನಃ ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಆ 

ಮಗುವು ಸ್ವಲ್ಪದೂರ ಹೋಗಿ ನಕ್ಕಿತು. ನಗುವನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅಯ್ಯೆರ್ ಹಿಂತಿರುಗಿ 

ನೋಡಿದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಾಲಕ್ಸ ಷ್ಣ ನ ದಿವ್ಯಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿ ಕಂಡಿತು. ಕೂಡಲೇ 

ಎದ್ದು ಓಡಿಹೋಗಿ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಆನಂದದಿಂದ ಬಾಚಿ ತಬ್ಬಿದರು. ಆದರೆ ಆ 

ಮಗುವು ಅದೃ ಶ್ಯವಾಯಿತು ಇದು ಅಯ್ಯರ್ರವರ ಪ್ರಧಮ ದಿವ್ಯಾನುಭವ. ಇವರು 

ರಚಿಸಿರುವ ಇದ್ ಒರುದಿರು ಮಾಮೋ ಮತ್ತು ಕಾಯಾಂಪೂ ಎಂಬ ಎರಡು ಶೃತಿ 

ಗಳು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಇವರು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಾನಂ, ರುದ್ರಶಬ್ದಂ, ನಂದನಗೀತಂ, ಕಾಳಿಂಗನರ್ತನ 

ಪ್ರಭಾನಂ, ರಾಜಗೋಪಾಲ ನಿಕ್ಳೋತ್ಸವಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಾನಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧವು ಭಾಗವತದ ಭಾಷಾಂತರವೂ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ 

ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಒಂದು ಭಾಗವು ಮಾತ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ರಾಸಸಪ್ತಂ 

ಎಂಬ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿವೆ. ತಾಯೇ ಯಶೋದಾ ಎಂಬ ತೋಡೀರಾಗದ 

ಶೃತಿಯನ್ನು ಆಗಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಸ್ವರ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ವೆರಿಯ ರುದ್ರ ಪತಿ ಪಿಳ್ಳೆ 

ಸ ಅಯ್ಯರ್ ರವರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಕೇ ಬಿಡು 

ಕೊಂಡು ಪ್ರ ಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅಯ್ಯ ರ್ರವರ ಅಣ್ಮನ ಮಗ ಇವರು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ 

ಕೃತಿಗಳನ್ನು. AG ಇವುಗಳನ್ನು ಆ ವಂಶದವರಾದ ಮದ್ರಾ ಸಿನ ಸಂಗೀತ 

ವಿದ್ವಾನ್ ಜಿ. ಕಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಭಾಗವತರ್ ಎಂಬುವರು ಈಜೆಗೆ `್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಗೆ 

ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು. 

ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯ್ಯರ್ರವರು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನ ಸಾಕ್ಲಾತ್ವಾರ ಪಡೆದರು. ಇವರ 

ಕೃತಿಗಳು ಭಕ್ತಿರಸ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಪದಜೋಡಣೆ 
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ಬಹುರಮಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ವಿಪುಲವಾಗಿ ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. ಇವರ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಕೃತಿಗಳು ಜಯದೇವ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ 

ತೀರ್ಧರ ಕೃತಿಗಳಂತಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗುಚ್ಛಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಜತಿಗಳು 

ಒಂದಾದ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಇವೆ. ಇವು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಜನೆಗೆ ಯೋಗ್ಯ 

ವಾದುವು. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಲಲಿತ ಮತ್ತು ಮನೋಹೆರವಾಗಿದ್ದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರ ಪ್ರೇಮದ 

ವಿಷಯವನ್ನೊ ಗೊಂಡಿದೆ. ಇವರ ಕೆಲವು ದೀರ್ಥವಾದ ಕೃತಿಗಳು ತ್ಯಾಗರಾಜರ 

ಪಂಚರತ್ನ ಶೃತಿಗಳಂತಿವೆ. ಇವರ ಕೃತಿಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿರತ್ನರ 

ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಭಾವ, ರಾಗ, ತಾಳ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಸ್ವರೆ 

ಗಳ ಸುಮಧುರ ಸಮ್ಮಿಳನವು ಇವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಇವರು ಸೆಂಸ್ಕೃ ತೆ 

ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅನೆ:ಕ ಪದಗಳೆನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಸುಮಾರು 

ಸಾವಿರ ಇವೆ. ಕಾಳಿಂಗನ ಹೆಡೆಯ ಮೇಲೆ ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತಿ ರುವ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನನ್ನು 

ಹುರಿತು ರಚಿಸಿರುವ ಕೃತಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಐದು ವಿವಿಧೆ ತಾಳಗಳ ಪ್ರಯೋಗವಿದೆ ಮತ್ತು 

ಊತ್ತುಕ್ಕಾಡಿನ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ವಿಗ್ರಹೆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣದ ಸೂಚನೆಯಿದೆ. ರೀತಿಗೌಳ 

ರಾಗದ ಬೃಂದಾವನ ನಿಲಯೇ, ಚಾರುಕೇಶಿರಾಗದ. * ರಸಿಕ ಮಹಾತ್ಮಾ”, ಭೈರವ 

ರಾಗದ " ಲೋಲಗೋಪ ಬಾಲ», ಅಠಾಣ ರಾಗದ * ಮಧುರ ಮಧುರ”, ಗೌರೀ 

ಮನೋಹರಿ ರಾಗದ « ವಿಶತಿ ವಿಶತಿ ಕೃಷ್ಣ 8 ', ನಾಟಕುರಂಜಿ ರಾಗದ ಪಲ್ಯದಿಪುಂ 

ಮುಖಂ, ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ ರಾಗದ ನೀಮಫಿಲೈ ಕಂಡು, ರುಂರೂಟ ರಾಗದ ಮುದು 

ಕೃಷ್ಣ ಮೇ ಮುದಂ, ಪುನ್ನಾ ಗವರಾಳಿ ರಾಗದ 4« ನಿಲ್ಫೆವನಂ >, ಜಯಂತಶ್ರೀ ರಾಗದ 

“ ನೀರದ ಶ್ಯಾಮ, ಹುಸೇನಿ ರಾಗದ * ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಚಿಂತಯೇ ೨ ಎಂಬುವು ಇವರ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳು. ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬಯರ್ರವರ ಫೆತಿಗಳು ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಹಾಗೂ ಕ್ಲೇತ್ರಜ್ವರ ಕಾಲಕ್ಕೂ, ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿರತ್ನರ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಮಧ್ಯೆಯಿರುವ 

ಸೇತುವೆಯಂತಿವೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 

ಊರ್ಧ್ವಮಂಡಲ--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಸ್ತ ಮುದ್ರೆ. 

ಹಸ್ತಗಳು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗುವಂತೆ ಎದುರಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಊರ್ಧ್ವಮಂಡಲ 

ಮುದ್ರೆ. 

ಊರ್ಮುಕ--ಈ ರಾಗವು ೫೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಿಂಹೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆಮದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸಫಿಪಮಗರಿಸ 

ಮುತ್ತಯ್ಯ ಭಾಗವತರು ರಚಿಸಿರುವ ಕಾಳರಾತ್ರಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ? ಎಂಬುದು ಈ 

ರಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೃತಿ. 
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ಇತು-ರುದ್ರ, ದೇವಮಾತಾ, ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ, ರೋಹಿಣೀ ಗಣನಾಯಕ, ಭಾವ 

ಭೂತಿ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ಯೆಷಭಪ್ರಿಂತಶೆ-ಈ ರಾಗವು ೧೧ನೆಯ ರುದ್ರ ಚಕ್ರದ ಎರಡನೆಯ ಮೇಳ 

ಕರ್ತ ರಾಗ. ೬೨ನೆಯ ಡೆ ರಾಗ ವೆಂಕಟಮಖಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಈ 

ರಾಗಕ್ಕೆ ರತಿಪ್ರಿಯಾ ಎಂದು ಹೆಸರ 

' ಆ: ಸರಿಗಮಪದ ಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಷಡ್ಜ, ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ, ಅಂತರಗಾಂಧಾರ, ಪ್ರತಿಮಧ್ಯಮ, ಪಂಚಮ, ಶುದ್ಧ 

ಥೈವತ ಮತ್ತು ಕೈತಿಕಿ ನಿಷಾದಗಳು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳು ಷಡ್ಡವು ಗ್ರಹೆ, ಅಂಶ 

ಮತ್ತು ನಸ್ಯಾಸಸ್ಟರ. ಗಾಂಧಾರ, ಮಧ್ಯಮ, ನಿಷಾದಗಳು ಈ ರಾಗದ ಜೀವ ಮತ್ತು 

ಛಾಯಾಸ್ವರಗಳು. ಕರುಣಾ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ರಸಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯ ವಾದ ರಾಗ. ಎಲ್ಲಾ 

ವೇಳೆಗಳಲ್ಲೂ ಹಾಡಬಹುದಾದ ರಾಗ. ಸದ ಪೌ ಮ ಪ ದಸ ಸ್ಕಸರಿಗಸ್ಕ್ತ ದಪ 
ರಿಗಸ್ಕಪಾಮರಿಗಸ್ಕ(, ಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರಗಳು ಕೆಲವು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಕ್ಸ ತಿಗಳು- 

ಮಹಿಮದಕ್ಕಿಂಚು ಬಾಷ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಮಾರರತಿಪ್ರಿಯಂ — ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು 

ಮಹಾತ್ಮುಲೇ ಜಾ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ 

ಯುಷಭೆವಾಹಿನಿ-.ಈ ರಾಗವು ೪೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರಘುಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿನದಮಗರಿಸ 
ಯುಷಿಪಿ) ಯ ಈ ರಾಗವು ೨೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೀರವಾಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸಫಿಪಮಗರಿಸ 
ಯುಷ್ಯಕೇತುಪ್ರಿಯ-ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ 

ಒಂದು ಭಃ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪ ನರಿ ಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 

ಎ ಶ್ರದ್ಧಾ, ಭಯ, ಜ್ಞಾನಧೀರ, ವಹ್ಲಿ, ವಿಷ್ಣು, ಭಗವತೀ, ಮೋಹಿನೀ, 

ಪದ್ಮನಾಭ, ಅನುಕಂಪ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ಎಕ್ಕಾಲ--ಇದು ನೆಟ್ಟಿಗಿರುವ ಕೆಣಂಬು. ಹಿತ್ತಾಳೆ ಅಥವಾ ತಾಮ್ರದ 

ನಾಲ್ಕು ಕೊಳಬೆಗಳನ್ನು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಊದಿ 
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ದಾಗ ಜೋರಾದ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ದೇವರ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ 
ಊದುತ್ತಾರೆ. 

ಎಕ್ಟುಂ--ಇದೊಂದು ಏಕತಂತೀವಾದ್ಯ. 

ಎಕ್ಕ ಮುದ್ದಲಿ--ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ. 

ಎಕ್ಕಂಡವಾದ್ಯ--ದಂಡಿ ಮತ್ತು ಕೊಡ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಂದೇ ಮರದ ತುಂಡಿ 

ನಿಂದ ಕೊರೆದು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಣೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿರುವ 

ವೀಣೆಗಿಂತ ಇದು ಭಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಂಡಿಯು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದ ಕಡೆಗೆ 

ಸ್ರ ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವೀಣೆಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೈ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸು 
ತ್ನಾರೆ. 

ಎದಿ 

ಎಕ್ಕು ಜಾರು - ಆರೋಹೆಣಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗಮಕ. ಒಂದು 
ಸ್ವರದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಬೇಗ ಜಾರುವುದು ಅಥವಾ ಏರುವುದು. ಸಾರಂಗ 

ರಾಗದ * ಠೀವಾಡನೇಗಾನ ” ಎಂಬ ಶೃತಿಯ « ದೇವಾದಿದೇವ, ಭೂದೇವವರ ? 

ಎಂಬ ಆನುಪಲ್ಲವಿ ಇಂತಹ ಗಮಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ. ಇದು ಏರುಜಾರು ಗಮಕ. 

ಎಂಕಿಷಾಟಿಲು ತೆಲುಗು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು. 

ಎಕ್ಯಾಲರಂಧ್ರ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಟ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಂಬಗರಾಮು 
ನಲ್ಲೂರ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೇವಾಲಯವಿದೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಶಿಲಾಸ್ತಂಭ ಒಂದರಲ್ಲಿ 

ಕೊಂಬನ್ನು ಕೊರೆದಿದ್ದಾ ರೆ... ಇದರ ಊದುವ ರಂಧ್ರಕ್ಕೆ ಎಕ್ಟ್ವಾಲರಂಧ್ರ ವೆಂದು 

ಹೆಸರು. ಇದರ ಮೂಲಕ ಊದಿದಾಗ ಎಕ್ಕಾಲದಂತಹೆ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗು 

ತ್ತದೆ. ಈ ರಂಧ್ರವು ಸುಮಾರು ೩/೪ ಆಂಗುಲ ಅಗಲವಿದೆ. ಕೊಂಬಿನ ಕೆಳಭಾಗವು 

೧ ಅಂಗುಲ ಅಗಲವಿದೆ. ಊದಿದಾಗ ಉಂಬಾಗುವ ಶಬ್ದವು ಶಂಖದ್ವೆನಿಯಂತಿರುವ 

ಇದಕ್ಕೆ ಶಂಖರಂಧ್ರೆವೆಂದು ಹೆಸರು. ಕೊಂಬು ಒಂದು ಅಡಿ ಉದ್ದವಿದ್ದು ಪಶ್ಚಿಮದಿಂದ 

ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ ಇದೆ. ಕೊಂಬಿನ ಒಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಹೊಳಪನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಒಳಗಡೆ 

ಎರಡು ಬಳೆಗಳಂತಿರುವ ಭಾಗಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಊದಿದಾಗ 

ಒಂದೊಂದು ಸ್ವರವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದ ಮತ್ತೊಂದು 

ಅಂತರಗಾಂಧಾರ (ತಾರಸ್ಥ್ಯಾ ಯಿ). ಇವುಗಳಿಗೆ ಷಡ್ಡ ಮಧ್ಯಮ ಸಂಬಂಧವಿದೆ 

ಸಂಗೀತ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಆದೊಂದು ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ. 

ಎನ್ನಪ್ಪಾಡಂ ವೆಂಕಟರಾಮುಭಾಗವತರು--ಇವರು ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಪದ್ಮನಾಭ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ೬ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳ ಪ್ರತ್ರನಾಗಿ 

೧೮೮೦ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಮನೆತನವು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರ 

ಮನೆತನವಾಗಿತ್ತು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಾಗವತರ ಶಿಷ್ಯ ನೂರಾನಿ ಆಯ್ಯಾ ಭಾಗವತರು 

ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ರತ್ನಗಿರೀಶ್ಚರ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು 

ಕಲಿತರು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಣ್ಣನವರೊಂದಿಗೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಹರಿಕಥಾ 
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ಭಾಗವತರಾಗಿ ಪ್ರೆಸಿದ್ದೆರಾಗಿದ್ದರು. ಕೊಲ್ಲೆಂಗೋರ್ಡ್ ಕೊಚ್ಚಿ, ತಿರುವಾಂಕೂರು 

ಮತ್ತು ಮೆ ಸನ ರಾಣಾಸ್ಥಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಚಿಗಳಿಂದ ಸನಾ ಒನಿತರಾಗಿ 

ಬಿರುದುಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾ ಕೆ ವರು "ಹಲವ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ೧೦೮ 'ಹಗಗಳ 

ಒಂದು ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯನ್ನೂ ಹ ದ್ದಾ ರೆ. 

ಎಲಿಫೆಂಟಾಗುಹೆಗಳು ಇವು" ಬೊಂಬಾಯಿನ ಸವಿನಾಪದಲ್ಲಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ 

ಹಲವು ಸಂಗೀತ ಶಿಲ್ಪ ಗಳಿವೆ. ಶಂಖವನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಒಬ್ಬ ಗಂಧರ್ವ, ವೀಣೆಯನ್ನು 

ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ಅವ್ಪಕಿ, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೀಣೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ 

ಯಾರ್ಪಾದ್ಯವಿರುವ ಆಷ್ಟಭುಜ ನಟರಾಜ ಇಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಮುಖ್ಯ ಸಂಗೀತಶಿಲ್ಪ 

ಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಸುಮಾರು ಕ್ರೈ ಶ. ೭ನೆಯ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ 

ಎಲಿಸ್, ಅಲೆಕ್ಸ್ ಜೆ. ಮ್ಯೂಸಿಕಲ್ ಸ್ಟೇಲ್ಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ 
ನೇಷನ್ಸ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದ ಲೇಖಕ. 

ಎಲ್ಲೋರ ಗುಹೆಗಳು ಈ ಗನಿಗಳು ಆಂಧ್ರದ ವಾಯವ್ಯದ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ 

ದೇವಗಿರಿಕೋಟಿಯಿಂದ ಆರು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ದೇವಗಿರಿಯ 

ಸುತ್ತಮುತ್ತಣ ಪ್ರಸ್ಹ ಭೂಮಿಗೂ ಪಶ್ಚಿಮದ ಕಡೆಯ ನಾಡಿಗೂ ಇರುವ ಘಟ್ಟಿ ಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೊರೆದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧಮತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದುವು. ಹನ್ನೆರಡು ಗವಿಗಳು, 

ಹದಿನೇಳು ಪೌರಾಣಿಕ ಗವಿಗಳು ಮತ್ತು ಐದು ಜೈನಗವಿಗಳು. ಇವು ಸುಮಾರು 

ಕ್ರಿ . ಶ. ೪೦೦-೯೦೦ ವರೆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಡುವು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ವೊದಲು ಬಾದಾವೀಯ ಚಾಳುಕ್ಯರೂ. ತರುವಾಯ ಮಾನ್ಯಖೇಡದ ರಾಷ್ಟ್ರ 

'ಶೂಟರೂ ಆಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಗವಿಗಳರುವ ತಾಲ್ಲೂಕಿಗೆ ಈಗಲೂ ಕನ್ನಡ ತಹಸೀಲ್ 

ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದಖುನ್ನಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಕಲೆಯ 

ಚರಿತ್ರೆಯೂ ಉದಾಖ್ಯೆ ತವಾಗಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ ನೈಭನಿಜ ನಟರಾಜ. ಮ ಸಿದಂಗವನ್ನು 

ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ನಂದಿ, ಜೈನಗವಿಯಲ್ಲಿ ತವಿಲ್ ಮತ್ತು ಬ್ರ ಹ್ಮಃ ತಾಳದ ಶಿಲ್ಪ, ಪಾರ್ಶ್ವ 

ನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ತಂತಿಗಳ ವೀಣೆ ಅಥವಾ ವಹಷ ವೀಣೆ, ತೆ 

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸಂಗೀತ ಸ್ತಂಭಗಳೂ ಇವೆ. 

ಎತ್ತುಗಡೆ ಪಲ್ಪವಿ--ವರ್ಣದ ಚರಣದ ಹೆಸರು ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ 
ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಾಡಬಹುದು. ಈ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿತ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ 
ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಎಟ್ಟಿಯಾಪುರಂ ಈ ಸ್ಥಳವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಇದು ಜವಿನಾನ್ಹಾರರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿತ್ತು. ೧೮೨೫ರ ತರುವಾಯ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ 
ಸಂಗೀತ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ ವಾಗಿತ್ತು. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು, ಬಾಲ: ಸ್ವಾಮಿ 
ಫೀಕ್ಷಿತೆರು ಮತ್ತು ಸುಬ್ಬರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರು ಇಲ್ಲೆಯ ಸಂಸ್ಥಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 
ಎಟ್ಟ ಸಯಾವುರದ' ತಾಟು ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಗಳೂ, ರಾ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು 
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ಖಿ 

ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ? ಎಂಬ ಉದ್ದ ವಂಥವನ್ನು ೧೯೦೪ರಲ್ಲಿ ಎಟ್ಟೀಯಾವುರಂ ಸಂಸ್ಥಾನವು 

ಪ್ರಕಟಸಿತು. ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾರತಿ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದರು. 

ಎಡಕ ಕೊಡಗು ಸೀಮೆಯ ಒಂದು ಚರ್ಮವಾದ್ಯ. ಇದು ಡೆಮರು 

ಏನಂತಿದೆ. ಇದನ್ನು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಿದೆ. 

ಎಡುಪು-ರಾಗಾಲಾಪನೆ ಅಥವಾ ರಾಗವರ್ಥಸಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತದ 

ಹೆಸರು. 

ಎಡಂಪ್ಪು ತಾಳಾವರ್ತದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವು ಆರಂಭವಾಗುವ ಜಾಗ ಅಧವಾ 

ಗ್ರಹ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಮ, ಅತೀತ, ಅನಾಗತ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಸಂಗೀತ 

ಮತ್ತು ತಾಳ ಇವೆರಡೂ ಒಂದೇ ಸಲ ಆರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಸಮ. ತಾಳಕ್ಕೆ ಮೊದಲು 

ಸಂಗೀತವು ಆರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಅತೀತ. ತಾಳವು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ನಂತರ 

ಸಂಗೀತವು ಆರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಅವಾಗತ. 

ಎರುಕಾಲರುಂಹೆ--ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ತಾಳ. 

ಎರುಕಲಕಾಂಭೋಜಿ ಈಗ ಯದುಕುಲ ಕಾಂಭೋಜ ಎಂದು ಪ್ರ ಚಲಿತ 

ವಾಗಿರುವ ರಾಗದ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು. 

ಎಸಾಂಘೋಳಿ- ಈ ರಾಗವು ೪೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತಷಡ್ತಿಧೆ ಮಾರ್ಗಿಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮ ಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮನರಿಸೆ 

ಎಸಾರಿ-_ಈ ರಾಗವು ೧೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತಗಾಯಕಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

.  ಎಸ್ರಾಜ್-ಕಮಾನಿನಿಂದ ನುಡಿಯುವ ತಂತೀವಾದ್ಯ, ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ 

ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಸಾರಂಗಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಮಡಿಸುವ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾದ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿಗೆ ಲೋಹದ ತಂತಿಗಳನ್ನು 

ಕಟ್ಟರುತ್ತಾ ಕೆ ಇವಲ್ಲದೆ ಅನುರಣನೆಯ ತಂತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು 

ಎಸ್ರಾರ್ ಎನ್ನುವುದುಂಟು. 

ಏ- ದುರ್ಗಾ, ವಾಣೀ, ಸರಸ್ವತೀ, ದಾಮೋದರ, ಮಹೇಶ್ವರ, ಸ್ಮರಣ, 

ಆಮಂತ್ರಣ, ಭಯ್ಕ ಜ್ಞಾ ನ, ವಸ್ತಿ, ವಿಷ್ಣು, ಭಗವತಿ, ಮೋಹಿನೀ, ಪದ್ಮನಾಭ, 

ಅಸೂಯೆ, ಅನುಕಂಪ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ವಾಗ್ಗೆ €ಯಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಸುಬ್ಬರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರು ಬರೆದ « ಸೆಂಗೀತ ಸಂಪದಾಯ 
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ಏಕಕಾಲ--ಇದು ತಾಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಗಣಿತಾಂಶ. ಇದರಲ್ಲಿ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಳದೆ ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಲವೆಂದು ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಏಕತಾಳ--ಸಪ್ತತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ತಾಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಘು 

ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅಹೋಬಲನು ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಜಾತವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 

ಈ ತಾಳವನ್ನು ̀ ಅಘುತಾಳವೆಂದು ಹೆಸ ರಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. 

ಏಕತಂತ್ರಿ —ಇದು ಒಂದು ತಂತಿ ಇರುವ ವಾದ್ಯ. ತೆಂಗಿನ ಕರಟಿದಿಂದ ಇದರ 

ಕೊಡವನ್ನು ಸಾಗಿದ ಇತರ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಇದು ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ವಾಗಿದೆ. 

ಏಕ್ ತಾರ್ ಭಿಸ್ಷುಕರು, ಬೈರಾಗಿಗಳು, ತತ್ವಗಾನ ಮಾಡುವವರು, 

ಲಾವಣಿಯನ್ನು ಹಾಡುವವರು ಶ್ರುತಿಗಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾದ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ 

ಏಕನಾದವೆಂದು ಹೆಸರು. ತೀರ ದಂಡಾಗಿಲ್ಲದ, ಸುಮಾರು ಚಪ್ಪೆಟಿಯಾಗಿರುವ, 

ಬಲಿತು ಒಣಗಿದ ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ದುಂಡಾದ ಸುತ್ತುಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎದುರೆದುರಾಗಿ 

ಎರಡು ರಂಥ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ನೇರವಾಗಿವೆ. 

ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತೂರಿ ಬರುವ ಎರಡು ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಗು ಅಡಿ 

ಉದ್ದವಿರುವ ಬಿದಿರು ಕೋಲನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವರು. ಕೆಳಗಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೋಲು 
ಎರಡು ಅಂಗ.ಲ ಉಳಿದಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಫ ಭಾಗವು ಸೋರೆಕಾಯಿಯ ಅಡ್ಡ ಗಲವನ್ನು 

ದಾಟರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಿಡಿ ಭಾಗದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸುವತಾರು ಮೂರು ಅಂಗುಲದಷ್ಟು 

ಕೋಲಿನ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ತೂರುವಂತೆ ಒಂದು ಬಿರಡೆ ಸೇರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಸೋರೆ 

ಬುರುಡೆಯ ಚಪ್ಪಟಿಯಾದ ಭಾಗದ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮರದ ತೆಳ್ಳನೆಯ 

“ಕುದುರೆ?ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬುರುಡೆಯ ಕೆಳಗೆ ಇರುವ ಬಿದಿರಿನ ಬಿಡಿ 

ಭಾಗಕ್ಕೆ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಹಾದು 

ಬಂದು ಮೇಲ್ಬಾಗದ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿರಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಲ್ಪಟ್ಟದೆ. ಬಿರಡೆಯನ್ನು 

ತಿರುಗಿಸಿ ಬೇಕಾದ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ 

ಹೋಗಿರುವ ತಂತಿಯ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಚೂರು ಹೆತ್ತಿಯದಾರ, ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆದಾರ 
ಅಥವಾ ಉಣ್ಣೆ ಯದಾರವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಂದು ಮುಂದು ಜರುಗಿಸುತ್ತಾ ಬಂದರೆ 

ತಂತಿಯನಾದವು ಪುಷ್ಪವಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಾಳವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಸೋರೆ ಬುರುಡೆಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾದವರ್ಧೆನಕಾಗ ದೊಡ್ಡ ರಂಧ್ರ ವನ್ನು 

ನತಾಡಲಾಗಿದೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಏಕ್ತಾರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋರೆ ಬುರುಡೆಯ | ಚಿ 

ಯಾದ ಕಡೆಗೆ ಚರ್ಮದ ಮುಚ್ಚ ಳಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಇದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುದುರೆಯನ್ನಿಟ 

ತಂತಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟು ತ್ತಾರೆ. ಏಕನಾದವು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನ ಸ 

ಭಕ್ತರಾದ ತುಕಾರಾವರ್, ತುಳಸೀದಾಸ್, ಕನಕದಾಸರೇ ತಾವ ಏಕವಾದ 

ವನ್ನು ಮಾಟ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗಲೂ ಬಹು ಮಂದಿ ಸಾಧುಗಳು, 
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ಲಾವಣಿಯವರು, ಮತ್ತು ಭಿಕ್ಷುಕರು ಏಕನಾದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ತಂತಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯೆದ ಬೆರಳಿನಿಂದ ವನಾಟುತ್ತಾರೆ. 

ಏಕಧಾತು ದಿವ್ಯನಾಮು ಕೀರ್ತನ--ಇವು ಪಲ್ಲನಿ ಮತ್ತು ಚರಣಗಳ 
ಧಾತುವು ಒಂಸೇ ವಿಧೆವಾಗಿರುವ ದಿವ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಚರಣ 

ವನ್ನು ಹಾಡಿದ ನಂತರ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಹಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಯದು 

ಕುಲ ಕಾಂಭೋಜಿ ರಾಗದ * ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯರಾಮ? ಎಂಬ ಇ ರ್ತನೆಯು ಏಕ 

ಧಾತು ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. ದ್ವಿಧಾತು ದಿವ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಚರಣದ 

ಧಾತುವು ಪಲ್ಲವಿಯ ಧಾತುವಿಗಿಂತ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮತ್ತು ಚರಣದ ಕೊನೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಪುನಃ ಹಾಡಲಾಗುವುದು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಹಾನ ರಾಗದ 

* ಶ್ರೀರಾಮ ಶ್ರೀರಾಮ? ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯು ದ್ವಿಧಾತು ಕೀರ್ತನೆಗೆ ಊದಾಹರಣೆ. 

ಏಕನಾಥ (ಕ್ರಿ.ಶ. ೧೫೪೮)--ಇವನು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಕ್ತ. 

ಇವನ ಹೆಸರು ಪಠಣಕರ. ಇವನ ಗುರು ಜನಾರ್ದನಸ್ವಾಮಿ. ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ 

ಜ್ಞಾ ನೇಶ್ವರೀ, ಅಮೃ ತಾನುಭವ ಮೊದಲಾದ ಗ್ರಂಥಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ, ದೇವ 

ಘಡದೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಲಾತ್ವಾರ 

ಪಡೆದನು. ಇವನಿಗೆ ದೀನ ದಲಿತರಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಕರುಣೆಯಿತ್ತು. ಜನರ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 
ವೇದಾಂತ ರಹಸ್ಯವನ್ನೂ ಜ್ಞಾ ನಸಾರವನ್ನೂ, ಭಾಗವತ ಧೆರ್ಮವನ್ನೂ ಪ್ರಚಾರ 

ಮಾಡಿದನು. ಓನಿ ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ೨೦೦೦೦ ಓವಿಗಳನ್ನೊಳ 

ಗೊಂಡ ಭಾಗವತದ ೧೧ನೆಯ ಸ್ಮಂದದ ವಿಸ್ತ ಎಶ ಪದ್ಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. 

ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸ್ವಯಂವರವೆಂಬ ೧೮ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಾವ್ಯವು ಇವನ 

ಮತ್ತೊಂದು ರಚನೆ. ಓವಿ ಮತ್ತು ಅಭಂಗಗಳ ಮೇಲೆ ಇವನ ಪ್ರಭುತ್ವವು 

ಅದ್ವಿತೀಯ. ಇದಲ್ಲದೆ ಚಿಕ್ಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಆಖ್ಯಾನಗಳನ್ನೂ ಇತರ ಹಲವು ರಚನೆ 

ಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಮರಾಠೀ ಭಕ್ತಿಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಇವನ ಕಾಣಿಕೆ ಅಮೋಘ 

ವಾದುದು. 

ಏಹೋಜಿ “ತಂಜಾವೂರಿನ ಮರಾಠ ದೊರೆ. ಷಹಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ 

ತಂದೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಬಂಧೆಂ ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಗೇಯ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕವನ್ನು 

ರಚಿಸಿದನು. 

ಏಕೋತ್ತರ ಶತತಾಳಗಳು--ಪಾರ್ಶ್ವದೇವನ « ಸಂಗೀತ ಸಮಯೆಸಾರ ', 
ನಾರದನ « ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ? ಮುಂತಾದ ಹಿಂದಿನ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ 

ಪುರಾತನವಾದ ೧೦೧ ತಾಳಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಾಳಗಳು ನಂತರದ 

೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗಿವೆ. ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥನು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥವಾದ 

ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯೆಚರಿತಮು ಎಂಬುದರ ಪರ್ವತ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ೧೦೮ ತಾಳ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಹೊಸ ತಾಳಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಯಾವುದೆಂದರೆ : 
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ಮೂಚಿತ, ಸತ್ರ ಚ್ಛದ, ಎಗ, ಎಡ, ಹೆಡ, ಬಂಧೆಕರಣ, ಬಾದಕರಣ, ಸರ 

ಕರಣ, ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನ ಮಂಡಪ, ಕುಟಲ ಘೂರ್ಣಿತ, ಗೋಷ್ಠಿ, ಆರ್ಣ, ಹಚ್ಚ ನ ಆಣ, 

ಆದಿಮಾತ್ಸಕ, ತರಷ್ಟಣ ಪುತ್ರಿ. ಮಣಿಮಿಶ್ರ ಕಂಕಾಳ, ಕಾವ್ಯಕಂಕಾಳ ಫ ಫಲ, ಚಕ್ರ 

ವಾಸ, ಆರ್ಯ, ಸರಳ, ಏರತ, ಉಮಾಮಾದಿರ, ಬಂಧಮಟ್ಟಿ, ಖಂಡಿತತರ, ಅವ 

ಖಂಡ, ಖಂಡಿತ HE ಅವಿಘುರ್ಣಿತ, ಉತ್ತಮಮೇರು, ತಂಬುಲಿಯಾನ, ಅರ್ಥ 

ಕಲಿಕ, ಪಂಚಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಿತಲ, ಹೆರಿನ್ನ ಮಾಯಾ ಖಣ, ಖಂಜರ, ಚತುರತ್ರ 

ಖಂಜರ, ಸೃಷ್ಣ ಖಂಜರ, ಅಸಮಾನ ೩೦ಜರ. 

ಐಕನಿಕ_ ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳದ 

ಒಂದು ei 

ಆ: ಸಮಗಮವದ ನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿಪಮಗರಿಸ 

ಏಕಪಾದ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪಾದವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಆರು ವಿಧಗಳುಂಟು. ಇವು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಏಎಕಪಾದವು ಒಂದು ಬಗೆ. ಒಂದು ಕಾಲಿನ ಮೇಲೆ ನಿಂತು ಇನ್ನೊಂದು 

ಕಾಲಿನ ಪಾದವನ್ನು ಆದರ ಮೊಣಕಾಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುಡು ಏಕಪಾದ 

ವಿನ್ಯಾಸ. ಇದು ನಿಶ್ಚಲ, ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತೋರಲು ವಿನಿಯೋಗ 

ವಾಗುವುದು. 

ಏಕಮುದ್ರಕಾರ--ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಆಂಕಿತವನ್ನು ಬಳಸಿರುವ 

ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ. ತ್ಯಾಗರಾಜ, ಜಯದೇವ, ಮತ್ತು ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ 

ತೀರ್ಥ ಮುಂತಾದವರು ಏಕಮುದ್ರಕಾರರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ತ್ಯಾಗರಾಜನುತ್ಕ ತ್ಯಾಗರಾಜಾರ್ಚಿತ, ತ್ಯಾಗರಾಜ ಸನ್ನುತ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯಗಳಲ್ಲಿ 

ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರುವ ಮುದ್ರೆಗಳಿವೆ. 

ಏಕಮಂದ್ರ ಪ್ರಬಂಧ ದ್ವಾದಶಮುದ್ರೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿತ 

ವಾಗಿರುವ A ರಚನೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ « ಮೋಕ್ಷಮುಗಲದಾ » ಎಂಬ 

ಸಾರಮತಿ ರಾಗದ ಕೃತಿಯು ಇಂತಹೆ ರಚನೆಗೆ ಉದಾಹರಣೆ 

ಏಕಾಂತವಾದ್ಯ-- ವೀಣೆಯಂತಹ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಪಡಬೇಕಾದರೆ 

ಅದನ್ನು ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಅಧವಾ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬೇಕು. 

ಏಕಡಾಪದ --ಕಧಾಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಪಾ ತ್ರಾ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಂಚಪದಿ ಎಂಬ ಐದು 

ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ನಂತರ, « ಸೋನಾ ya €? ಎಂಬ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಭಕ್ತಿ 

ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಪದ್ಧತಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಭೈ ರವೀರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ 
ಗೀತೆಗೆ ನಿಕಡಾಪದವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಏಕಮಾಖವಾದ್ಯ--ಇದೊಂದು ಬಗೆಯೆ ಡಮರು. ಒಂದು ಮುಖವಿರುವ 

ಚರ್ಮವಾದ್ಯ. 
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ಏಕಸ್ವರ ವಕ್ರರಾಗ - ಆರೋಕೆಣ ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು 
ವಕ್ರಸ್ವರವಿರುವ ರಾಗ: 

ಏಕಸ್ವರ ವರ್ಜರಾಗೆ--ಒಂದು ಸ್ವರವು ವರ್ಜವಿರುವ ರಾಗ ಅಥವಾ ಷಾಡವ 

ರಾಗ. 

ಏಕವೀರ--ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಕೊಳಲು. ಮುಖರಂಧ್ರೆಕ್ರೊ ಮೊದಲ 

ನೆಯ ಬೆರಳಿನಿಂದ ನುಡಿಸುವ ರಂಧ್ರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಆಂಗುಲ ದೂರವಿರುತ್ತದೆ. ೧ 

ಮತ್ತು ೭ನೆಯ ರಂಧ್ರ ಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಊದಿದಾಗ ತಾರಸ್ಥ್ಯಾ ಯಿ ಷಡ್ಜವು ಹೇಳಿ 

ಬರುತ್ತದೆ. 

ಕಶು ್ರಿತಿಥೈ ಹು ವತ ಸ್ವರ. ಸಾವೇರಿರಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಧೈವತ. 

ಇದು ೨೨ ಶ್ರುತ ಸಿಗಳಲ್ಲಿ ನುತ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಥೈವತದ ಅಥವಾ 

ಕೋಮಲ ದ ವತದ ನಂತರ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಏಕಶ್ರು ತಿ ಅಂತರ- ಇದು. ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಅಂತರ. ಇದು ಶ್ರುತಿಯ 

ತೀವ್ರತೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮೌಲ್ಯಗಳಿವೆ. ಪಂಚಮ ಶ್ರುತಿ 

೮೧/೮೦, ನ್ಯೂನ ಶ್ರುತಿ ೨೫/೨೪, ಪೂರ್ಣ ಶ್ರುತಿ ೨೫೬/೨೪೩. ಪೂರ್ಣ ಶ್ರುತಿ 

ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರುತಿಗಳು ಏಕಶ್ರುತಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆಯ 

ಶ್ರುತ್ಯಂತರಗಳಾಗಿವೆ ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತ್ಯಂತರವಿದೆ ಎಂದರೆ ಈ ಮೂರು 

ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಆ ಸ್ವರಗಳ ಸ್ಥಾ ನಗಳಿಂದ 

ಎಂತಹೆ ಏಕಶ್ರುತಿ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿ ಯಬಹುದು. 

ಏಕಶ್ರುತಿರಿಷಭ-- ಗೌಳರಾಗದ ರಿಷಭನ್ತ್ವರ ಇದು ಷಡ್ಜಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮತ್ತು 

ಕೋಮಲ ರಿಷಭ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧರಿಷಭದ ನಂತರ ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಏಕಶೃ್ಚಂಗಿ--ಈ ರಾಗವು ೩೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರುತಾಲವರಾಳಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಗರಿಷಪನಿದನಿಷದಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗವರಿಸ 

ಏಕರಾಗ ಮೇಳವೀಣಾ--ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ 

ತಳ್ಳಬಹುದಾದ ವೀಣೆ. ಪ್ರತಿ ಮೇಳಕ್ತೆ ಬಡು ಅಧನಾ ಎರಡು ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು 

ಸಂ ತಳ್ಳಿ ರಾಗವನ್ನು EE ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ PE ಮೇಳಕ್ಕೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತ ರಾಗವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನುಡಿಸಬಹುದು. ನ 

ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿರುವ ಸರ್ವರಾಗಮೇಳ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾರಾಗಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಬಹುದು. 
ಏಕರಾಗ ಮೇಳವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳು  ಸರ್ವರಾಗ ಮೇಳ ವೀಣೆಗಿಂತ 

ಶಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತವೆ. ರಾಮಾಮಾತ್ಯನು ಸ್ವರಮೇಳ ಕಲಾನಿಧಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 

ಇವೆರಡು ಬಗೆಯ ವೀಣೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. 



೧೦೮ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಏಕಗ್ರಣಿ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪವದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿವಮಗಮರಿಸ 
ಏಕಾಶ್ನರಿ-- ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮರಿಗಮಸ 
ಏಮುನಿ ಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರಿ (ಜ. ೧೯೨೨) _ಏಿಮನಿ ಶಂಕರಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ನಮ್ಮ 

ನಾಡಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ವೈಣಿಕರು. ಇವರ: ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಗೋದಾವರಿ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ದ್ರಾಕ್ಟಾರಾಮ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದವರು. ವೈಣಿಕರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. 

ಇವರೆ ತಾತ ಏಮರಿ ಸುಬ್ಬ ರಾಯೆಶಾಸ್ತ್ರಿ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವೈಣಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ತಂಜಿ 

ವೈಣಿಕ ಭೂಷಣ, ಟಾ ರ್ಯ `ಡುತರಾಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳು. ಶಂಶರಶಾಸ್ರ್ರಿಗಳು 

ಅಚ್ಯುತರಾಮತಾಶ್ರಿ ಗಳ ಏಕಮಾತ್ರ ಪುತ್ರ. ಮೂರನೆಯ ವಯಸ್ಸಿ ನಲ್ಲೇ ಇವರ 

ಲಯಜ್ಞಾಾ ನನ ಪ ಪ್ರತಿಭೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ತು ಅಕ್ಭ ಸತ್ಯ ವತಿಯಮ ನ ಇ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ 

ಕಾಕಿನಾಡಕೆ ಹೋಗಿ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪಿ ಎ. ಪದನೀಢರ 

ರಾದರು. ಇಲ್ಲೇ ಇವರ ಹೆಸರು ಶಂಕರ ಸೂರ್ಯಮಾಣಿಕ್ಯಾಲಪಿರಾವ್ ಎಂದಿದ್ದದ್ದು 

ಏಮನಿ ಶಂಕರಶಾಸ್ರ್ರಿ ಎಂದು ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟತು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಾಧಕ ಮಾಡಿ 

ವೈಣಿಕರಾಗಿ ದ ಪದಕವನ್ನು ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ೧೭ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

೧೯೪೦ರಲ್ಲಿ ತಿರುಚಿಯ He ಕೇಂದ್ರ ದಿಂದ ಪ್ರಥಮ ವೀಣಾ ಕಚೇರಿಯನ್ನು 

ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಖ್ಯಾ ತರಾದರು. ಕಾ ಇಕಿ ನಾಡದ ಕೊಮ್ಮಿ! ರೆಡ್ಡಿ ಸೂರ್ಯ 

ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿನಾಯ್ಡು ಚ ಪರಿಚಯವಾಗಿ ಲಘು ಮತ್ತು “ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ 

ಹಿಂದೂಸ್ಲಾನೀ ಮತ್ತು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತಗಳ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. 
ಮದ್ರಾಸಿನ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಬುಲುಸು ಸಾಂಬಮೂರ್ತಿಯವರ 

ಸಲಹೆಯಂತೆ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್. ಎಸ್. ವಾಸನ್ರವರ 

ಜೆಮಿನಿ ಸ್ಟುಡಿಯೋವಿನ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಮಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದರು. ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ 
ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿಲಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾದ್ಯವ್ಳ ಎದದ ರಚನಕಾರ ಮತ್ತು ಕಂಡಕ್ಟರ್ 

ಆಗಿ ತರುವಾಯ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಚೀಫ್ ಪೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆದರು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಆರು ವೀಣೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಆದರ್ಶ ಶಿಖರಾಕೋಹೆಣಂ ಎಂಬ ಸಂಗೀತರೂಪ ಕವನ್ನು 

ರಚಿಸಿದರು. ೧೯೫೪ರಲ್ಲಿ ರವಿಶಂಕರ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 
ವನ್ನೂ, ಬೊಂಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲೀಂಜಾಫರ್ ಖಾನರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜುಗಲ್ 

ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನೂ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರನ್ನು ಕುರಿತು 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕೆ ಕೋಶ ೧೦೯ 

« ನೌಮ್ಯಪುರುಷ ”, ನೆಹರೂರವರನ್ನು ಕುರಿತು « ಭಾರತ ಜ್ಯೋತಿ * ಎಂಬ ವಾದ್ಯ 

ಮೇಳವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ರು. ಭ್ರಮ ರ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಹಲವು ನೂತನ 

ಪ್ರ ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟ ದ್ದಾ ೨. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಜೀಶಗಳು, ಅಮೆರಿಕಾ ಮುಂತಾದ 

ಡೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಹುಪ ಪ್ರ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ 

ಏವ.ನಿಯವರು ಸಂಪ್ರ ದಾಯದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕತೆ ಮತ್ತು ನವೀನತೆ 

ಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನುಡಿಸಬಲ್ಲ ಅದ್ಭು ತ ಜಾನಿ ಇವರ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ದಿವ್ಯವಾದ ಸ ಸಹಜ ಸೌಂದರ್ಯ, ಇ ಪ] ತಂಪು, ಸೊಗಸು, ವಾಂಡಿತ್ಯ, ರಾಗ-ರಸೆ 

ಭಾವ, ಲಯಶುದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆ. ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಸಂಗೀತವನ್ನಾ ದರೂ 

ನುಡಿಸಬಲ್ಲರು. ಇವರ ವಾದನವೆಂದರೆ ಅದೊಂದು ಮುತ್ತಿನ ಚಪ್ಪರ, Kp ಸೌಧೆ. 

ಇವರು ಅಕ್ಷರಶಃ ವೈಣಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿ. ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿರುವ ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲಿ 

ಚತುರ್ದಂಡಿ ಪಂಡಿತ, ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ, ವೈಣಿಕ ತಿಖಾಮಣಿ ಎಂಬುವು 

ಮುಖ್ಯವಾದುವು. ಇವರ ಸಹೋದರಿ ವಿ. ಸರಸ್ವತಿ, ಮಗಳು ಏಮನಿಸಲ್ಯಾಣಿ 

ಮತ್ತು ಚಿಟ್ಟಿಬಾಬು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರು. 
ಒ-ಓಿ $3 ಓ--ಸದ್ಯೋಜಾತ, ವಾಸುದೇವ, ಗಾಯತ್ರೀ, ಲಕ್ಷೀ, ವಾಣೀ, 

ಕೈಲಾಸ, ದಿಗಂಬರ, ಸ್ಮರಣೆ, ಅನುಕಂಪ ಎಂಬ ನಾನಾರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ಒರಿಸ್ಸ ದೇಶದ ನೃತ್ಯ ಪದ್ಧತಿ--ಒರಿಸ್ಸ್ನ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯು 
ಬಸಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿಡೆ ಆವಂತಿ, ದಾಕ್ಷಿಣಾತ್ಯ, ಪಾಂಚಾಲ, 

ಓಡ್ರೆಮಾಗದೀ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ನಾಟ್ಯ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಭರತಮುನಿಯು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಶೈವತಂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ನೃತ್ಯಕಲೆಯು ರಾಜರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಆಂಗ. 

ಕೇನರಿವಂಶ ಮತ್ತು ಜೋಡಗಂಗ ದೇವನ ವಂಶದ ದೊರೆಗಳು ದೇವಾಲಯ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾಟ್ಯಮಂದಿರಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸಿದರು. ಇವರು ನಾಟ್ಯಕಲಾ 

ಪ್ರೇಮಿಗಳೂ, ಪೋಷಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 

ಇಂದಿಗೂ ರಂಗಪೂಜೆಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ವಾದ ನಾಟ್ಯಸಂಪ್ರದಾಯವು ಉಳಿದು 

ಬಂದಿದೆ. ಒರಿಸ್ಸದ ಶಿಲ್ಪ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಸುಂದರ ಶಿಲ್ಪ 

ಗಳಿವೆ. ೧೬ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಾಪರುದ್ರ ಜೀವನ ಮಂತ್ರಿ ಯಾಗಿದ್ದ ರಾಯ್ 

ರಮಾನಂದನು ಸ್ವತಃ ನರ್ತಕನಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ದೇವದಾಸಿಯರಿಗೆ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ 

ನಾಗಿದ್ದನು. ಈತನು ಒರಿಸ್ಸ ದೇಶದ ನೃತ್ತ ಕ್ರೈ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಆದನ್ನು 

ನೃತ್ಯವನ್ನಾ ಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿದನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ: ೧೩ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 

ತಕ ಡಿ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಸಿದ “ನರಸಿಂಹದೇವನ ಮಗಳು ಚಂದಾ ದೇವಿ 

ಒಬ್ಬ ವ್ರ ಸಿದ್ಧ ನರ್ತಕಿಯಾನಿದ್ದಳು. ಗಜಪತಿ ಕಹಿ ಲೇಂದ್ರ ನು ಸಂಗೀತ 'ಮತ್ತು 

ನೃತ್ಯಕಪೆಗಳ' ಉದಾರ ಪೋಷಕನಾಗಿಮ್ದುದಲ್ಲದೆ, ಪರಶುರಾಮ ವಿಜಯವೆಂಬ ನೃತ್ಯ 

ನಾಟಕವನ್ನು ಬರೆದು, ಅದನ್ನು ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಆನೂಚಾನ 



೧೧೦ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ವಾಗಿ ಅಭಿನಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುವ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದನು. ೧೮ನೆಯ ಶತಮಾಕೆ 

ದಲ್ಲಿ ವೈಷ್ಣವ ಸಂತರು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೆ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಆಮರಗೊಳಿಸಿ ರಚಿಸಿದ ಹಾಡು 

ಗಳಿಗೆ ಭಾಸ್ಯ- ತಾಂಡವ ಸ ಸಂಪ್ರ ದಾಯಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ನಟರು ಬೆಳೆಸಿದರು. ಈ 

ರಾಜ್ಯದ ನೃತ್ಯ ಕಲೆಯು ತ, ವೈಷ್ಣವ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧ ಮತಗಳ ಪ್ರ ಭಾವದಿಂದ 

ತು ಚೆ, ತನ್ಯ ಪಂಥದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಟ ಪ್ರೇಮವಿಷಯವುಳ್ಳ ಅಭಿನಯಪೂರ್ಣ 

ವಾದ ಲಾಸ್ಯ ಪ್ರ 1 ನ್ಭ ತ್ರ ಹೈ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದುವು. ಹಾಗೆಯೇ ಶೈವ ಮತ್ತು 

ಬೌದ್ಧ ಮತದಲ್ಲಿ ತಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಪ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ನೃ ತ್ರ ಸಂಪ್ರದಾಯವು ಬೆಳೆಯಿತು. 

ಇದಲ್ಲದೆ ಜಯದೇವನ 6 ಸ ಗೊವಿಂದ ದ ನೃ ತ್ಯ ಅಚ್ಚಳಿಯದ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು 

ಇಲ್ಲಿಯ ಕೃತ್ಯವು ಶನ್ನದೇ ಆದ ಕೆಲವು ಹಸ್ತ ಮುಡ್ರೆಗಳು. ಭಂಗಿಗಳು, ಸ್ಥಾನಕಗಳು, 

ಭ್ರಮರಿಗಳು ಮತ್ತು ಚಾಲನಿಕಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡು ವಿಶಿಷ್ಟತೆಯನ್ನು 

ಪಡೆದಿದೆ. 

ಒರಿಸ್ಸದ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯನನ್ನು 

ವಂದಿಸಿ, ನಂತರ ರಂಗಾಧಿಪತಿಗಳಿಗೆ, ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯ ಗಳಿಗೆ, ವಿಫ್ಲೆ ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ 

ಗಣೇಶನ ವಂದನೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ, ತರುವಾಯ ಕಟೇರ ವಟುಕ ಭೈ ರವ ಪೂಜಾ 

ಸಂಕೇತವಾದ ವಟುನ ತ್ವದಿಂದ ನರ್ತಕೆಯು ಪಾ ತ್ರಾ ರಂಭಿಸುತ್ತಾ ಕ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ 

ತಾಂಡವ ನ ತ್ಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೂ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಭಂಗಿಗಳ ಇವೆ. ನಂತರ ಪಲ್ಲವಿಯ 
ನೃ ತ್ತ ಲೌಸ್ಯಭಂಗಿಗಳು ಮುಖ್ಯರಸಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲು ಪೋಷಕವಾದ 
ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ. ಮದ್ದಲೆಯ ಪಾಬಾಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ಕುಣಿಯುವುದು 

ವಾದ್ಯಪಲ್ಲವಿ. ಹಾಡಿಗೆ ಕುಣಿಯುವುದು ಸ್ವರಪಲ್ಲವಿ. ನಂತರ ರಸನೃತ್ಯದ 
ಆರಂಭ 

ರಸನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ವನಮಾಲೀದಾಸ ಉಪೇಂದ್ರಭೇಜ್, ಬಲದೇವರಧ, 
ಜಯದೇವನ ಅಷ್ಟನದಿಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡು ಕಾವ ೈರಸಜೊಡನೆ ನೃ ತ್ತರಸ್ಕ 
ಗೀತರಸಗಳಿಂದ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ತನದ ನಂತರ ನತ ಯು 
ದ್ರುತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೃತ್ತ ವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ಭಾವನ್ನತ್ತದಿಂದ ಪ ಪ್ರ ದರ್ಶನವು 
ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ರುಭಾಲ, ಪಹಪಟತಾಳಗಳ ದ್ರುತ ತಗತಿಯಲ್ಲಿ 
ಪಾಟಪ್ರ ಧಾನವಾಗಿ ನೃತ್ತದಿಂದ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯ” ನೃತ್ತ ದಲ್ಲಿ 
ಸಾ ಯ ನಟಿವರ, ಚೌಕ, ಚೀರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಬೈತಿ, ಚರಸ್ ಮುಂತಾದ 
ಭಂಗಿಗಳನ್ನು oe ಈ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪ ತ್ತಾರು ಗಾಂಧಿಕ 
ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳೂ, ಗುರು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ಬಂದ ತ ಆಸಂಯುತ ಹಸ್ತ 
ಸೇರಿ ಮೂವತ್ತನಾಲ್ಕು ಹಸ್ತಗಳು ಚೆ ಹಲವು ನಾನಾರ್ಥ ಹೆಸ್ತಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. 

ಭರತನಾಟ್ಯ ದ ದೇವದಾಸಿ ಪದ್ಧ ತಿಯು ಮಹೆರಿಗಳಿಂದ ಒರಿಸ್ಸದಲ್ಲಿ ಮುಂದು 
ಷೆರಿಯಿತು ಇವರಲ್ಲಿ ಬಾಹರ್ ಗನೀ (ಗಣಿಕಾ) ಮತ್ತು ಭೀಕರ್ಗೋ ಎಂಬ ಎರಡು 
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ಬಗೆ. ಮೊದಲನೆ ವರ್ಗದವರಿಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ ರಾಜಗುರುವಿನ 
ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಗಾಯಕಿಯರೊಡನೆ ಇವರು ದೇವಾಲಯದ ಗರುಡಸ್ತಂಭದ 

ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೈವವಂದನೆ, ರಾಜಗುರುವಂದನೆಯಾದ 
ನಂತರ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೌಕ, ಮಿಸಾನದಂಡಿ, ವರ್ತುಲ, ಘೇರ 

ಮತ್ತು ದ್ವಿಮುಖ ಎಂಬ ಐದಂಕದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಯ್ಧಿ, ಚಪುವನವಿಕಡಾ, 

ಘೋಸರ, ಧಿಯಾಪುಚಿ ಮತ್ತು ಪುಹಾನಿಯ ಎಂ ಚಾರೀಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಹರಿನೃತ್ಯ 

ವಾಗುತ್ತದೆ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಬಾಲಪುರಕರಮಾ ಮತ್ತು ದಲಖಾಯ್ ಜಾನ 

ವದದ ನತ್ತ ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಕೇಲಿಕಡ, ದಸರ, ಭಾಯಿಜಾಂತಿಯಾ, ಫಾಗುನ್ಪುನಿ 

ಮುಂತಾದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಯೂರ್ಭಂಜ್, ಸುಂದರಘಡ, ಬೋಲಂಗೀರ್ 

ಮುಂತಾದ ಗುಡ್ಡಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕರಮಾನೃತ್ತ ವನ್ನು ಖುರಿಯಾ, ಕಿಸಾನ್, ಓರಾನ್ 

ಬುಡಕಟ್ಟನವರೂ, ಇತರರೂ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಲಖಾಯಿ ನೃತ್ತ ವನ್ನು ಬಿಂರುನಾರ್, 

ಸೌರ, ಕುಡನಿರ್ಧೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುವರು. ಒರಿಸ್ಸದ ರಾಸ್ ಮತ್ತು ಗರಬಾ 

ನೃತ್ತ ಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದುವು ಮತ್ತು ಸುಂದರವಾದುವು. 

ಓಲೇಟ ವೆಂಕಖೇಶ್ವರುಲು (ಜ. ೧೯೨೮) ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ದನ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರುಗಿರುವ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರುಲು ಆಂಧ್ರೃದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ 

ಕಲಾವಿದರು. ಇವರು ರಾಜಮಹೇಂದ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ ೧೯೨೮ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರ ತಂದೆ 

ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರು. ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು" 

ಆತ್ಮಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವರ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ. ಓಲೇಓಯವರ 

ತಾಯಿಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಶಾರೀರವಿತ್ತು. ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಭಾವಪೂನಿತವಾಗಿ ಹಾಡು 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಒಲೇಹಿಯವರಿಗೆ ದೊರಕಿತು. ಇವರ ತಂದೆ 

ಯವರಿಗೆ ಪುಷ್ಪವನಂರನರ ಗಾಯನವೆಂದರೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವ್ಯಾಮೋಹ್. ಮಗನಿಗೆ 

ಗ್ರಾಮಾಫೋನಿಗೆ ಬದಲು ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ತೆಗೆದುಕೊಟ್ಟರು ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತಂದೆಯವರು ಕಾಕಿನಾಡಕ್ಕೆ ವರ್ಗವಾಗಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ 

ಮುನುಗುಂಟಿ ವೆಂಕಟರಾವ್ ಪಂತುಲು ಎಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆವರು. ವೆಂಕಟರಾಯರ ತಂದಿ ಮುನುಗುಂಟೆ ಶ್ರೀರಾಮುಲು ಮತ್ತು 
ಚಿಕ್ಚಪ್ಪ ಪನಕಾಲರಾವ್ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದು ಶ್ರೀರಾಮ 

ಸಮಾಜಂ ಎಂಬ ಉಚಿತ ಸಂಗೀತ ಪಾಠಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಓಲೇಟ 

ಯವರು ವೆಂಕಟಿರಾಯರಲ್ಲಿ ರಾಗಾಲಾಪನೆ ಮತ್ತು ಸ್ವರ ವಿನಾ ಸವನ್ನು ಕಲಿತರು 

ಕಾಕಿನಾಡದ ಪಿ. ಆರ್. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡಿ ಬಿ.ಎ. ಡಿಗ್ರಿಯನ್ನು ೧೯೪೮ 

ರಲ್ಲಿ ಪಡೆವರು. ಅಂದಿಥಿಂದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಮದ್ರಾಸು ಮತ್ತು ಆಂಧ್ರ 

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. 
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ಒಲೇಟಿಯವರು ವಿಜಯವಾಡದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂದಿನಿಂದ 

ಅವರ ಜೀವನದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಧ್ಯಾಯವು ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕ 

ಸಂಗೀತದ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದಾ ರೆ. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ 

ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಗಳಿಸಿರುವ ಭಕ್ತಿರಂಜನಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತರು ಇವರೇ. ಇವರ 

ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಭಾವ, ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ರಾಗಾಲಾಪನೆಯ ಮೆರುಗು, ಅಚ್ಚು 

ಕಟ್ಟಾ ದ ಸ್ವರಕಲ್ಪನಾ ವೈವಿಧ್ಯ, ಶ್ರೊ ತೃ ಗಳನ್ನು ಮೈ ಮರೆಸುವಂತಹೆ ಮನೋಧರ್ಮ 

ಇವೆಲ್ಲವೂ ವೆ 3೩ ತ ಗಳು. ವಿನಾರಾಭಜನ್ಗಳನ್ನು ಹೃ ದಯಂಗಮವಾಗಿ ಹಾಡು 

ವುದರಲ್ಲಿ ಸ 

ಹೀಸ ರಾಗಸ್ರ ೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ವನಸ್ಪತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಆಃ ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಹಓಷಧೀಶಪ್ರಿಯೆ-ಈ ರಾಗವು ೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕನಕಾಂಗಿಯ 
ಒಂದು ನ | 

ಆ: ಸರಿಗದನಿಸ 

ಅ: 4 ನಿದಗರಿಸ 
ಓಂಕಾರಸಿ, ಯ--ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ. ಸರಿಗಮಮುಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸೆನಿಪಮಗಸ 
ಹಓಂಕಾರಘೋಷೀಿಕೆ ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧಿನಿಯ 

ಒಂದು ಬ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅಃ ಸ ನಿಪಮಗರಿಸ 

ಓಂಕಾರಿ -ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. , 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಈ; ಸದಪಮಗರಿಸ 

ಓಂಕಾರ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ಈ ರಾಗವು ೬೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಂತಾಮಣಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯ ಭಾ: 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅಃ ಸ ಹಿಪಮಗರಿಸ 

ಔ ನಾದ, ತೇಜಸ್ಸು, ಸದಾಶಿವ, ಸಂಕರ್ಷಣ, ಸರಸ್ತೆ ಸತೀ, ಜ್ವಾಲಾಮಾಲಿನಿ, 

ಎಕೋಧೆ, ನಿರ್ಣಯ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 
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ಔಡವ- ಐದು. ಐದು ಸ್ವರಗಳು. 

ಔಡವರಾಗ- ಆರೋಹಣ ಮತ್ತು ಅವರೋಕಣಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ವರಗಳು 
ಮಾತ್ರ ಇರುವ ರಾಗ ಮೋಹನ ಮತ್ತು ಹೆಂಸಧ್ವೆನಿ ರಾಗಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. 

ಕೌಡವಗೀತ--ಐದು ಸ್ವರಗಳಿರುವ ಸಾಮವೇದದ ಗೀತ. 
ಕೌಡನ- ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗ--ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಐದು. ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು 

ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಸವ ಸ್ವರಗಳಿರುವ ರಾಗ. ಉದಾ: ಬಿಲಹರಿ, ಥೆನ್ಯಾಸಿ. 

ಔಡವ-ಹಾಡವರಾಗ-ಆರೋಹೆಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು 
ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ವರಗಳಿರುವ ರಾಗ. ಉದಾ, ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ, 

ಮಲಹೆರಿ. 

ಔಡವ-ಸ್ಮರಾಂತರರಾಗೆಆರೋಹೆಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು 
ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಗಳಿರುವ ರಾಗ. 

ಕೌದಾಂಬರ- ಔದುಂಬರ ಮರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಣೆ. ಯಜಮಾನನು 

ವೈದಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಜಮಾನಿಯು ಈ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸ 

ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ವೈದಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವೀಣೆಗೆ ಪಿಜೋಲ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಔದಾಂರ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯಿಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಪುರುಷ 

ಸತ್ರಜಗಳಲ್ಲಿ ಔದಾರ್ಯವು ಒಂದು ಬಗೆ ತಮ್ಮವರು, ಇತರರು ಎಂಬ ಭಾವಕೆ 

ಇಲ್ಲದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಹಿತಕರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದ್ಕು ದಾನಧರ್ಮ 

ಮಾಡುವುದು, ಅನ್ನಪಾನಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದಾರದಿಂದಿರುವುದು, ವೃತ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಭಯ ಪ್ರದಾನವನ್ಸೀಯುವಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಔದಾರ್ಯ. 
ಔಮಾಪೆತಂ-ಉಮಾಷತಿ ಎಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸನು ರಚಿಸಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ 

ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ ಇದಕ್ಕೆ ಔಮಾಪತ್ಯಂ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೩೨ 

ಚಿಕ್ಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿದ್ದೂ, ಶಿವ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಸಂವಾದರೂಪದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು 

ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಶಬ್ದ ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಶುದ್ಧ 

ರಾಗ್ಯ ಸುಳಾದಿ, ಗೀತ್ಕ ವೇಣು, ವೀಣ್ಮಾ ಅವನದ್ಧ ವಾದ್ಯಗಳು, ತಾಳ, ನೃತ್ಯ 

ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಕೌರ್ವಶೇಯು ಪಿ)ಂಶಂ-ಈ ರಾಗವು ಒಂದನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕನಕಾಂಗಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೌರ್ವಶೀಯ ಪ್ರಿಯ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರಿದೆ. 

ಆ: ಸರಿಪದನಿಸ 

ಅ: ಸರಿದಪರಿಸ 
ಅಂ-- ಬ್ರಹ್ಮ. ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ , ಶ್ರೀಮುಖೀ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಜಯ, 

ಕಲಾನಿಧಿ, ಶಿವ ಪೂರ್ಣಿಮಾ, ರೇವತೀ, ಮಹೇಶ್ವರ ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 
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ಅಂಕ --ಒಂಭತ್ತ ನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಜ್ಞಾ ಸೂಚಕ ಪದ. ಸ್ವರಾರ್ಣವ ಎಂಬ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೯ನೆಯ ಸ್ವರಸ್ಥಾ "ಫವಾದ ಶುದ್ಧಧ್ಧೆ ವತವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

ಅಂಕಣ್ಣ ನ್--೨೦ನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಮೂ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ದ 

ಮೃ ವೆಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸ. 

ಅಂಕಿಯ ಗೀತೆಗಳು ಅಸ್ಟಾಂ ರಾಜ್ಯದ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥೆ 

ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಹಾಡುಗಳು. 

ಅಂಕೀ--ದೀರ್ಥಚತುರಸ್ರಾಕೃತಿಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಮದ್ದಲೆ. 

ಅಂಕ್ಯ -- ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮದ್ದಲೆ. 

ಅಂಗ--(೧) ಸಂಗೀತ ರಚನೆಯ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಗವೆಂದು ಹೆಸರು. ಕೃತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚರಣವೆಂಬ ಅಂಗಗಳಿವೆ. 

(೨) ಸರಿಗಮಷಪದ ನಿಸ ಎಂಬ ಎಂಟು ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಗಮ ಎಂಬ ೪ 

ಸ್ವರಗಳ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವಾಂಗ ಸ್ತರಗಳೆಂದೂ ಪದಥಿಸ ಎಂಬ ೪ ಸ್ವರಗಳ 

ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ಉತ್ತ ರಾಂಗವೆಂದು ಹೆಸರು. 

(3) ದು ತಾಳದ ಅಆವರ್ತಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಅಂಗವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಆರು ವಿಧಗಳಿವೆ ಇವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಅನುದ್ರುತ, ದ್ರುತ್ತ ಲಘು, 

ಗುರು ಪ್ಲುತ ಮತ್ತು ಕಾಕಪಾದ. 

ಅಂಕುರ---ಭರತನಾಟ್ಯದ ಆಂಗಿಕಾಭಿನಯದ ಆರು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ. 

ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿರುವ ವಸ್ತು ವನ್ನು ಅಥವಾ ವಿಷಯವನ ನ್ನು ವಚನಶೂನ್ಯವಾದ 

ಆಂಗಿಕಾಭಿನಯದಿಂದ ಚಮತ್ವ್ರಾರವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುವುದು. 

ಅಂಗತಾಳ--೧೭ನೆ ಶತಮಾನದ ಬರತನಾಟ್ಟ ಯಶಾಸ್ತ ರಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ. 

ಅಂಗ ಲತಾ-..೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪನಿದನಿಸ 
ಅಃ: ಸದಮಗರಿಮಗಸ 
ಅಂಗಲಕ್ಷಣ--ನಾಟ್ಯಕಲೆಯ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಂಗ 

ಲಕ್ಷಣಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಮುಖ 

ಲಕ್ಷಣಗಳು, ಮುಖರಾಗಗಳು, ಭೂಪುಟ ತಾರಾಕರ್ಮಗಳು, ನಾಸಿಕ, ಗಂಡ, 

ಷ್ಟಿ ಭೇದಗಳು, ಶಿರೋ ಭೇದಗಳು, ಗ್ರೀವಾ ಭೇದಗಳು ; ಎಜೆ, ಪಾರ್ಶ್ವ, ಸೊಂಟ, 

ತೊಡೆ, ಮೊಳಕಾಲು ಪಾದ ಭೇದಗಳು ಮತ್ತು ಆಂಗ ಭಂಗಿಮ ಭೇದಗಳು. 

ಅಂಗೂರಂ--ಈ ರಾಗವು ೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೇನಾವತಿಯ ಒಂದು 
ಜಧ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಮಗಸ _ 
ಅಂಚಿತ--(೧) ಭರತನಾಟ್ಯದ ಗ್ರೀವಾ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಢೆ. 

ತಲಯೊಂದಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದ ಕತ್ತು. ಮುಖ ತೋರದಿರುವುದು, ಅಹಿತ, 

ನಡೆ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ತೋರಲು ವಿನಿಯೋಗವಾಗುತ್ತದೆ. 

(೨) ಅಭಿನಯದರ್ಶಣವೆಂಬ ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ೯ 

ತಿರೋಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ. ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಿಗೂ ಶಿರಸ್ಸನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ 

ಬಗ್ಗಿಸುವುದು ಅಂಚಿತ ಶಿರಸ್ಸು. ದುಶ್ಚಿಂತೆ, ಮೋಹ, ಮೂರ್ಥೆಯೇ ಮೊದಲಾದೆ 

ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಶಿರವು ವಿನಿಯೋಗವಾಗುವುದು. 

ಅಂಜನಗೀತ -ಕಧಾಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಗೀತ, 

ಅಂಜನಾವತಿ__ ಈ ರಾಗವು ೪೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗವಾಂಬೋಧಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಅಂಜಲಿಹಸ್ತ-- ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಹೆಸ್ತಭೇದ. ಎರಡು ಪತಾಕ 

ಹಸ್ತಗಳ ಅಂಗ್ಗೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಅಂಜಲಿಹೆಸ್ತ. ದೇವತೆಗಳು 

ಗುರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ನಮಸ್ವಾರ ಮಾಡಲು ಈ ಹೆಸ್ತ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುವುದು. 

ಅಂಜಿ--ಕುರವಂಜಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಟ್ಯದ ಪಾದ ವಿನ್ಯಾಸ. 

ಅಂಪಫಿ ಮತಂಗ ವಿರಚಿತ ಬೃಹೆದ್ದೇತೀ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ರಾಗದ ಹೆಸರು. 

ಅಂತರ --ದೂರ, ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ವಿರಾಮ. 
ಅಂತರಾ--(7) ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೀ ಸಂಗೀತದ ರಾಗದ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ. 

(೨) ಭರತನು ಹೇಳಿರುವ ಗಾಂಧಾರದ ವಿಕೃತ ರೂಪ. 

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿ--ಸಾಮಗಾನದ ಸ್ವರಸಪ್ಪಕಗಳು ತಿಳಿದನಂತರ 

ಇವೆರಡು ಸ್ತರಗಳ ಪರಿಚಯೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇವು ಷಡ್ಜ ಗ್ರಾಮರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪ 

ಪ್ರ ಯೋಗಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಇವುಗಳನ್ನು ಭರತನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈ 

ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಈಗಿನ ಆನಂದ ಭೆ ರವಿ ಮುಂತಾದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು 

ಅಂತರೆಗಾಂಧಾರ --ಇದು ಗಾಂಧಾರದ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಸ್ವರ. 

ಅಂತರಕ್ರೀಡ - ಇದು ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಾಳ. ಮೂರು 

ದ್ರುತಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅನುದ್ರುತ ಇದರ ಅಂಗಗಳು. ಇದರ ಒಂದಾ 

ವರ್ತಕ್ಕೆ ೭ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 
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ಅಂತರೆದುಂದುಭಿ ತಮಿಳಿನ ಪೆರಿಯಪುರಾಣಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 

ಒಂದು ದೇವಲೋಕದ ನಗಾರಿ. 

ಅಂತರಧ್ರುವ - ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಲ್ರಡುವ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಹಾಡು. 

ಅಂತರಭಾಷಾ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು 
ಮಾರ್ಗಿೀರಾಗ. 

ಅಂತರಭಾಷಾ ಕಿರಣಾವಳಿ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 

ವಾಗಿರುವ ಕರಣಾವಳಿ ರಾಗದ ಒಂದು ಬಗೆ. 

ಅಂತರ ಭಾಷಾವಲಿತ--ಸಂಗೀತರತ್ತಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ರಾಗ. 

ಆಂತರಭಾಷಾ ಶಾಕಾವಲಿತ ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕೆರನೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 

ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಅಂತರವತಾರ್ಗ--ರಾಗದ ತ್ರಯೋದಶ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಲಕ್ಷಣ. 
ಒಂದು ರಾಗದ ಮೂಲಸ್ವರಗಳೊಡನೆ ಆ ರಾಗದ್ದಲ್ಲದ ಬೇರೊಂದು ಸ್ವರವನ್ನು 

ಪ್ರ ಯೋಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಆ ಸ್ವರದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ರಾಗದ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ 

ಕುಂದುಂಟಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ರಾಗದ ಸೊಬಗನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ 

ಕ್ರಿಯೆ 

ಅಂತರವಾಹಿನಿ ೨೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪರಿದನಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಅಂತರಿ - ಒಂದು ಗೀತದ ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಸ್ವರಸಮೂಹೆ. 

ರಾಗಾಂಗ ರಾಗಲಸ್ಷಣ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೂತ್ರಖಂಡ ಮತ್ತು ಉಪಾಂಗ ಖಂಡಗಳ 

ಮಧ್ಯೆಯೂ ಉಪಾಂಗ ಖಂಡದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂಗ ಖಂಡದ 

ಪ್ರಾರಂಭಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಬರುತ್ತದೆ. ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳರಾಗದ ರವಿಕೋಟ 

ತೇಜ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗೀತವು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಕೆಲವು ಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರಿಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದು ಸಂಗೀತವು ಹಲವು ಸಲ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ---ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳ ಪಾದಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಪಾದಗಳ ಕೊನೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಾಸ. ಜಯದೇವನ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಾಸ 

ಗಳಿವೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆ“ ಏಲ ಕೀದಯರಾದು * ಎಂಬ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 

ಹಲವು ಅಂತ್ಯಪ್ರಾ ಸಗಳಿವೆ. 

ರಾರಾ ದೇವಾದಿದೇವ ! 

ರಾರಾ ಮಹಾನುಭಾವ! 
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ರಾರಾ ರಾಜೀವ ನೇತ್ರಾ 1 

ರಘುವರಪುತ್ರಾ ! 

ಅಂಬಾಹೇರಿ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ರಾಗವಾದ 
ಟಕ್ಕರಾಗದ ಒಂದು ಭಾಷಾರಾಗ. 

ಅಂಬಾಹೇರಿಕಾ --ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೨೧ 

ಬಕ್ಕ ಭಾಷಾಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಾರಾಗ. 

ಅಂಬಾವಾನೋಹರಿ--೨೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗೌರೀಮನೋಹರಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮಡನಿಸ 

ಅ: ಸಥಿದಮಗರಿಸ 
ಅಂ ಬಾಂಠಿಂರಂ--ಇವರು ೧೯ನೇ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಇವರ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು 

ಮೆಚ್ಚಿ ಪೈದಾಲ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಇವರಿಗೆ" ಶಿಂಗೆಕ್ಳುಟ್ಟ ಎಂಬಿ 

ಬಿರುದನ್ನಿತ್ತ ರು. ಇವರ ಐದು ಪುತ್ರರೂ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ಹಿರಿಯೆ ಪುತ್ರ ಅಪ್ಪು ಕುಟ್ಟ ಉತ್ತಮ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ಅಂಭಣ ವೇದಗಳ ಕಾಲದ ವೀಣೆಯ ಅನುರಣನದ ಬುರುಡೆಯ ಹೆಸರು. 

ಅಂಭೋಗಿ ನಿ-೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಸ 

ಅ: ಸದಮಗರಿಸ 
ಅಂಭೋರುಹೆಂ- ೪೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಭವಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿಪದಮಗರಿಸೆ 
ಆಂಬುಜನಾಭ--ಸ್ಟಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು 

ಬರುವ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮುದ್ರೆ. ಇದು ಪದ್ಮನಾಭ ಎಂಬ ಪದಕ್ಕೆ 

ಸಮನಾದುದು. 

ಅಂಬರಿಕಲ್ಯಾಣಿ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಕನ್ನಡ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 
ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗೆ. 

ಅಂಬರೀಷಚರಿತಂ---ಅಶ್ವತಿ ತಿರುನಾಳ್ ರಚಿಸಿರುವ ಒಂದು ಕಥಕಳಿ 

ನಾಟಕ. 

ಕ-ಮಹಾಕಾಳಿ, ಕಪಾಲಿ, ವಾಸುದೇವ, ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಮಾಹೇಶ್ವರೀ, 

ಕಾಮರೂಪಿಣೀ, ಪರಮೇಶ್ವರೀ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 
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ಕಕುಭೆ--(೧) ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರನೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ, ಈಗ 

ಅಪ್ರ ಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

(೨) ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ವೀಣೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ. 

ಕರ್ಕರಿ-ಯಗ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಂತಿ ತ್ರೀವಾದ್ಯ. 

ಕಚೆರಾಗಿ-- ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 
ಅ; ಸದಪಮರಿಸ 
ಕಚ್ಛಪೀ--ಸ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯ ವೀಣೆಯ ಹೆಸರು. 

ಕಚ್ಚಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ Te ಕಾಂಚೇಪುರದವರು ಪ್ರ ಸಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, 

ವಾಗ್ಗೆ ಸ ಆಗಿದ್ದ ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಯ “ಅಳಿಯಂದಿರು ಇವರು 

ಉತ್ತ "ಮಗಾಯ ನುಕರೂ, ಏಟೀಲು ನ ಆಗಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ ತಾಳಜ್ಞಾ ನಕ್ಕೆ ಬಹಳ 

ಖ್ಯಾ ಸ ತಲಾಗಿದ್ದರು. 

ಕಚ್ಚಿ ಕಲ್ಯಾಣರಂಗೆ ಉಡೈ ಂಶುರ್- ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಉಡ್ವೆ ಯಾರ್' 

ಪಾಠ್ಯ ದ ಜವಿನಾನ್ಹಾ ರರು ಇವರು ಘೌನಂ ಕ್ಸ ಷ ಠೇ ಯ್ಯರ್ರವರ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದ ರು. 

EE ರಾಗದ (ಆದಿತಾಳ) ಪಾರೆಂಗುಂ ಪಾಠಾ ೯೯ಲುಂ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ಉಡ್ಜೆ ಯರನ್ನು 
p) 

ಸ,ರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಕಚ್ಚೆ ರಂಗ ಉಡ ಯೆರ್-ಇವರೂ ಸಕ್ ಉದಜದ್ದೆಯರ್ ಪಾಳ್ಯದ 

ಜವಿತಾನ್ಹಾ ಕೆರಾಗಿದ್ದು ಘನಂಕ್ಕ ಷ ಕ್ರ ಯ್ಯರ್ರವರ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಶ್ವ ಚಿತ್ ಪ್ರ EE ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಪ ಪ್ರ ಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ 

ಇಂದು ಸ ಹ ಸ್ವರಗುಚ್ಚ್. ಅಥವಾ ಸ್ವರ 

ಕಟಕ ಭರತನಾಟ್ಯ gl ಅಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಹಸ್ತ 

ಭೇದ. ಕಪಿತ್ಸ ಹೆಸ ಸ್ತದಲ್ಲಿನ ತರ್ಜನಿ ಅಂಗುಷ್ಠ ಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳನ್ನು 

ಔೇರಿಸುವುದೇ ಕೆಟಕಾಮುಖಹಸ್ತ. ಹೂ ಬಿಡಿಸುವುದು, ಮುತ್ತಿನಹಾರ, ಹೂ ಹಾರ 

ಔಂನ್ನು ಢೆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾಗಳ ಮಂದಾಕರ್ಷ ಣೆ, ವೀಳಯವನ್ನೀಯಂವುದು, 

ಕಸ್ತೂರಿ ಮೊದಲಾದ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಆರೆಯುವದು, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚು 

ವುದು, ಮಾತು, ದೃಷ್ಟಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಸುವುದಕ್ಕೆ ಈ ಹಸ್ತ ವಿನಿಯೋಗವಾಗುವುದು. 

ಕಟಿಕಂ- ಇದೊಂದು ರಾಗಕೋಶ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ರಾಗಗಳ 

ಪಟ್ಟಯಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರಾಗದ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು 

ತಾನ ಮತ್ತು ಸರಳವಾದ ಸ್ವರಸಮೂಹಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇವಲ್ಲದೆ 
ಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಗೆ 

ತಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಒಂದು ರಾಗದ ಸಂಚಾರ ಪ್ರಯೋಗಗಳ 
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ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ್ ಉಂಟಾದಾಗ ಕಟಿಕವು ಸಂದೇಶ್ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಟಕವು 

ಆಧಾರಗ್ರಂಥ. ಗೌರೀಕಟಕಂ, ಹನುಮಾನ" ಕಟಕಂ, ವ್ಯಾಸಕಟಕಂ ಮುಂತಾದುವು 

ಇಂತಹ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಥಗಳು. ಗೋವಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತರು, ತೋಡಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ 

ಸೊಂರಿ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರ ತಾನ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಹೆಸ್ತ ಪ್ರತಿಗಳಿವೆ. 

ಭೌಳಿ, ಗುಂಡಕ್ರಿಯೆ ಮುಂತಾದ ಚಿಕ್ಕ ರಾಗಗಳಿಗೂ ವಿವರವಾದ ಸಂಚಾರಗಳು ಈ 

ಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿವೆ. 
ಕಟಕಾವಂಖು- ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಯುತ ಹಸ್ತ ಮುದ್ರೆ. 

ಒಂದು ಕಟಿಕಾಮುಖ ಹೆಸ್ತ್ರವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಕಟಕಾಮುಖ ಹೆಸ್ತದ ಮೇಲಿಡ.ವುದು 

ಅಥವಾ ಸ್ವಸ್ತಿಕಾಕಾರವಾಗಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ. ಈ ಮುದ್ರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕ, ಪೂಜೆ, ವಿವಾಹ ಪ್ರಣಾಮ, ಅರ್ಪಣೆ, ಶೃಂಗಾರಾರ್ಥ, 

ಉತ್ಸವಾದಿಗಳು, ಛತ್ರಧಾರಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಈ 

ಹೆಸ್ತನಿನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವದು. 

ತಟಪಯಾದಿ ಸೂತ್ರ--೭೨ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗಗಳ ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 

ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪೂರ್ವಿಕರು ಈ - ಸೂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದನ್ನು 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 

ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೇಳಕರ್ತರಾಗವು ಗೊತ್ತಾ ಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 

ತಿಳಿಯುವ ಬಗೆ ಹೇಗೆ? ಈ ಸಂಖ್ಯಾಯಂತ್ರ ಸಂಸ್ಕೃತ ವರ್ಣಮಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ವರ್ಗೀಯ ಮತ್ತು ಅವರ್ಗೀಯ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿ 

ಅವುಗಳಿಂದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಕಲ್ಪನೆಯು ಈ ಸೂತ್ರ. 
ಈ ಸೂತ್ರವು ಮಾಲು, ಪದಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. 

(೧) ಕಾದಿನವ ಎ ಅಂದರೆ ಕ ಇಂದ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು 
(೨) ಬಾದಿನವ — ಅಂದರೆ ಟಿ ಇಂದ ಒಂಬತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು 
೬೩) ಪಾದಿಪಂಚ - ಅಂದರೆ ಹ ಇಂದ ಐದು ಅಕ್ಷರಗಳು 
(೪) ಯಾದ್ಯಷ್ಟ | — ಅಂದರೆ ಯ ಇಂದ ಎಂಟು ಅಕ್ಷರಗಳು 



೧೨೦ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಪತ್ತೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವ ಮೇಳರಾಗದ ಹೆಸರಿನ ಮೊದಲ ಎರಡು ಅಶ್ರರಗಳನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಆ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ತಕ್ತ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಈ ಪತಕದಿಂದ ನಿರ್ಧೆರಿ 

ಬೇಕು. ನಂತರ ಆಂಕಾನಾಂ ಪಾಮೆಕೋಗತಿ ಎಂಬ ಸೂರ್ಯಸಿದ್ದಾ ಡರ 

ಹೇಳಿರುವ ಮಾತಿನಂತೆ ಆ ಎರಡು ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ತಿರುಗು ಮುರುಗು ಮಾಡಿದರೆ 

ಮೇಳರಾಗದ ನಂಖ್ಯೆ ಯು ಬರುತ್ತದೆ. ದೃಷ್ಟಾಂತಕ್ಕೆ ed ರಾಗದ ಮೇಳ 

FET ಚ' ದಸ ಸಂಖ್ಯೆ ಪ ಪತಕದಲ್ಲಿ ೬, "ರು? ದ ಸಂಖ್ಯೆ ೨ ಅಂದರೆ ೬೨ 

ಆಯಿತು. ಇದನ್ನು ಹಿಂದು ಮುಂದು ಮಾಡಿದರೆ ೨೬ ಇದೇ ಚಾರುಕೇಶಿಯ 

ಮೇಳ ಸಂಖ್ಯೆ. ಹಾಗೆಯೇ ರಸಿಕಪ್ರಿ ಯರವ, ಸಿಕ ಇ ೨೭ ಅಂದರೆ 

೭೨ನೆ ಮೇಳ; ಚ ವರ್ಧೆನಿ- ಧೆ ೯, ತು-೬೯೬ ಅಂದರೆ ೬೯ನೇ ಮೇಳ; 

ನವನೀತ - ER ವಳ = ೦೪ ಅಂದರೆ ೪೦ನೇ ಮೇಳ ಇತ್ಯಾದಿ. ರಾಗದ 

ಹೆಸರಿನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯುಕ್ತಾ ಕ್ರರವಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸ 

ಬೇಕು. ರತ್ನಾಂಗಿ ಎಂಬ ಮೇಳದ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಅದನ್ನು 

ರತ್ 4 ನಾಂಗಿ ಎಂದು ಬಿಡಿಸಬೇಕು. ಆರ ರಣಾ೨, ನಂ, ಅಂದರೆ ೨೦-೨ 

ನೇ ಮೇಳ ಇತ್ಯಾದಿ. -ಈ ಸೂತ್ರವು ಜನ್ಯರಾಗಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ 

ಕಟಪಯಾದಿ ಸೂತ್ರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದಾದ ೩೫ ಸುಳಾದಿ 

ತಾಳಗಳ ಹೆಸರುಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಿದೆ. ಧ್ರುವತಾಳದ ತಿಶ್ರ, ಚತುರಶ್ರ, ಖಂಡ, ಮಿಶ್ರ 

ಮತ್ತು ತಾಳಗಳಿಗೆ ಪಿಕ, ವಟ, ಶಕ, ಲರ ಮತ್ತು ಧಾರ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. 

ಕಟನಯಾದಿ ಸೂತ್ರ ದಂತೆ ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯು ಕ್ರ ಮವಾಗಿ ೧೧, ೧೪, ೧೭, ೨೨ 

ಮತ್ತು ೨೯ ಆಗುತ್ತ ವೆ. ಇವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ತಾಳದ ಒಂದಾವರ್ತದ ಅಕ್ಷರ 

ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಈಕಟಿತ- ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಮದ್ದಳೆ. 

ಕಟ್ಟಬೊಮ್ಮನ್ ಹಾಡು--೧೮ನೆ. ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವೀರಪಾಂಡ್ಯ 
ಕಟ್ಟಬೊಮ್ಮನ್ ಬ್ರಿಟಿಷರೊಡನೆ ತಾಯ್ನಾಡಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದ ವಿಷಯವುಳ್ಳ 

ಲಾವಣಿ ಹಾಡು. ಕಟ್ಟಬೊಮ್ಮನ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಪಾಂಚತಿಲಂ ಕುರುಚಿಯನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಉಮ್ಮ ದೊರೆ ಇವನ ಸಹೋದರ, 

ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಈಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪೆನಿಗೆ ಅಧೀನರಾಗಲು ನಿರಾಕರಿಸಿ 

ಹೋರಾಡಿ ಜೀವತೆತ್ತರು. 

ಕಟ್ಟಳೆ ಇದು ತಮಿಳಿನ ತೇವಾರಂ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ. 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪಣ್ ಅಥವಾ ರಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಕಟ್ಟಳೆಗಳಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. 

ನಟ್ಟಪಾಡ್ವೆ ಪಣ್'ಗೆ ೮ ಕಟ್ಟಳೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಕಟ್ಟಳೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಮೂರು 

ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. 
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(೧) ಕಟ್ಟಳೆಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ರಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಟ್ಟ 

ಪಾಡ್ಕೈಪಣ್ಣ್ನ ಆ ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ಎಂಟು ಬಗೆಯ ರಾಗಗಳಿವೆಯೆಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

(೨) ಕಟ್ಟಳೆಯು ತೇವಾರಂಗೀತೆಗಳ ವಿವಿಧ ಛಂದಸ್ಸನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

(೩) ಕಟ್ಟಳೆಗಳು ತಾಳಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯವು ಸಂಗೀತದ ಐತಿಹಾಸಿಕ 

ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮರ್ಪಕವಾದುದೆಂದು ಪ್ರೋ. ಸಾಂಬಮೂರ್ತಿಯವರು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ 

ಕಟ್ ಪುತ್ನಿ--ರಾಜಾಸ್ಫಾ ನದ ಜೊಂಜೆ ಕುಣಿತದ ಆಟ ಗಂಡನು 

ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಹೆಂಡತಿಯು ಹಾಡುವ 

ಕಥೆಯ ಹಾಡಿನ ತಾಳಕ್ಕೆ ಕುಣಿಸುತ್ತಾನೆ. ಹೆಂಡತಿಯು ಹಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಡೋಖಕ್ 

ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಫೆ. 

ಕಟಿಚಿನ್ನ- ಆಶ್ಚರ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಸ್ಮಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಭರತನಾಟ್ಯದ 

ಒಂದು ಭಂಗಿ. 

ಕಟಭ್ರಾಂತ-ಉಡ್ಜೀಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಭಂಗಿ 

ಕಟಸಮ--ಸಮರೇಖೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಭಂಗಿ. 

ಕಟೀಭೇದ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೊಂಟ ಅಧವಾ ಐದು ವಿಧವಾದ ಕಟೀ 

ಭೇದಗಳಿವೆ. ಇವು ಚಿನ್ಹ, ನಿವೃತ್ತ, ರೇಚಿತ, ಪ್ರಕಂಪಿತ ಮತ್ತು ಉದ್ವಾಹಿತ. 

(೧) ಕಟೀಮಧ್ಯಮವು ವಲಿತವಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಚಿನ್ಹ. 

(೨) ತಿರುಗಿಸಿದ ಸೊಂಟವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರುವುದು ನಿವೃತ್ತ. 
(೩) ಸೊಂಟವನ್ನು ಚಕ್ರದಂತೆ ಗುಂಡುಗುಂಡಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವುದು ಅಥವಾ 

ವೃತ್ತಾ ಕಾರವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸುವುದು ರೇಚಿತ. 

(೪) ವೇಗವಾಗಿ, ಅಡ್ಡ ವಾಗಿ ಸೊಂಟವನ್ನೂ ಅತ್ತಿತ್ತ ಅಲ್ಲಾ ಡಿಸುವುದು 

ಪ್ರಕಂಪಿತ. 

(೫) ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸೊಂಟ, ತೊಡೆ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶಗಳನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿ 

ಇಳಿಸುವುದು ಉದ್ವಾಹಿತ. 

ಕಟೀರೇಚಕ--ಭರತನಾಟ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ರೇಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ವರ್ತನ, ವಲಿತ, ಅಪಸ್ವರಿತ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಧವಾದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. 

ಸೊಂಟವನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತು ವುದು ಉದ್ವರ್ತನ. ಸೊಂಟವನ್ನು ಗುಂಡಾಗಿ 

ತಿರುಗಿಸುವುದು ವಿತ. ಸೊಂಟವನ್ನು ಒಂದೆಳೆಯುವುದು ಅಪಸ್ವರಿತ. 
ಕಟ್ಟುತಾನ — ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ತಾನ ಅಥವಾ ರಾಗಾಲಾಪನೆಯ ಒಂದು 

ಭಾಗ. ಶಾನಪುಸ್ತಕ, ಕಟಕ ಮತ್ತು ರಾಗ ನಿಘಂಟು ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 
ರಾಗಗಳಿಗೆ ವಿವರವಾದ ಕಟ್ಟುತಾನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾ ಕೆ. ಹಲವು ಬಗೆಯ ತಾನಗಳಿವೆ. 

ಅವು (೧) ಚಿಟ್ಟಿ ಸೈತಾನ -ಇವು ಘನರಾಗ ಮತ್ತು ರಕ್ತಿರಾಗಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. 
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ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸ.ವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವೀಯಲು ಈ 

ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಪಾಟುಜಾತಿ ತಾನಗಳು. 

(೨) ಘನತಾನ--ವೀಣೆ ಸಾಂಬಯ್ಯನವರು ಘನತಾನವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದ 

ರಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇದನ್ನು ವೀಣೆ ತೇಷಣ್ಣನವರು ಸಾಂಬಯ್ಯನವರಿಂದ 
ಕಲಿತರು. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಡಗೈ ಯಿಂದ ಮಡಿಶುವ ಕೌಶಲ್ಯ. ಬಹಳ 

ವಿದ್ವತ್ಲೂರ್ಣವಾದುದು. ನಾವು ಕೇಳುವ ವೀಣೇ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸಾಟುಗಳನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇವು ಆಹ್ಹಾ ದಕರವಾಗಿವೆ ವಿಜಯನಗರದ ವೀಣೆ 

ವೆಂಕಟಿರವುಣದಾಸರು ಈ ಶೈಲಿಯ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಮಹಾಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು. 

ಕಚ್ಚಿ -. (೧) ಹಾರ್ನೋನಿಯಂ ಅಥವಾ ಪಿಯಾನೋ ವಾದ್ಯದ ಶೇ (key) 

(೨) ಮ್ಹದಂಗದಲ್ಲಿ ಬಾರುಗಳು ಮತ್ತು ವಾದ್ಯದ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಮಧ್ಯೆ 

ಸಿಕ್ಕಿಸಿರುವ ವ:ರದ ತುಂಡುಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ 

ಬೇಕಾದ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. 

ಕಡಿಗೈ--ಹೆಳ್ಳಿಯ ಸುತಿಪಾಠಕರು ಇವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಪುರೋಭಿ 

ವೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಕಡಿಗೆ ಮೂಕ್ಕುಪ್ಪು ಲವರ್ (೧೯ನೆ ಶ್ರ) ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 

ಎಟ್ಟಿಯ್ಯಾಪುರಂನಲ್ಲಿದ್ದ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು. 

ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಇಂದಪ್ಪೆರುಮ್ಚೈ ಎಂಬ ಮಾಳವಶ್ರೀ (ಮಿಶ್ರಜಾತಿ ಏಕತಾಳ) 
ರಾಗದ ತಮಿಳು ಪದವನ್ನು ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಆದಿಯಾರಂಬ ಕಟ್ಟಿಯೇ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ 
ಸ್ವರಸ್ವ್ಯಾ ನ ಪದವು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳ ಸೌಂದರ್ಯಭರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿ 

ತೋಡಿರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಬಾಲುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಸಂಗೀತವನ್ನು 

ಅಳವಡಿಸಿದರು ಇದರಲ್ಲಿ ಆನುಲೋಮ-ವಿಲೋಮ ಶೈಲಿಯ ಸುಂದರವಾದ 

ಚಿಟ್ಟಿ ಸ್ವರಗಳಿವೆ. ಇದು ಎಟ್ಟಯ್ಯಪುರದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಎಟ್ಟೀಂದ್ರನ ಸ್ತುತಿ 

ರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. 
ಕಡಿಗೈ ನಮುಶ್ಮಿ ವಾಯಪ್ಪು ಲನರ್--ಇವರು ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು. ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ 
4 ಮಾಮೋಗಲಗಿರಿ ವಿತಾರುದೆ ” ಎಂಬ ತಮಿಳು ಸ್ವರಜತಿಗೆ ಸುಬ್ಬರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರು 

ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಳವಡಿ೩ದರು. ಇದು ಕಮಾಚ್ರಾಗ- ರೂಪಕತಾಳದಲ್ಲಿದೆ. 

ಕಡುವಳಿಸಿದ್ದರ್-- ನೀತಿಬೋಧಕವಾದ ವಷಯವುಳ್ಳ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿರುವ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ೧೮ ಸಿದ್ಧರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. 

ಕಡುಂತುಡಿ--ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಂದು ತಾಳ 
ವಾದ್ಯ. 
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ಕರ್ಣಾಟಕ ಬಾಣಿ- ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಶ್ನೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು 
ಅಥವಾ ನುಡಿಸುವುದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಬಾಣಿ ಅಥವಾ ಶೈಲಿ ಅಧವಾ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಟೈಗರ್ಶೈಲಿ, ಅರಿ ಯಕುಡಿಶೈಲಿ, ಮುಸಿರಿಶೈಲ್ಮಿ 

ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಶ್ರೈಲಿ ಜಿ. ಎನ್. ಬಿ. ಶೈಲಿ, ಶೆಮ್ಮಂಗುಡಿಶೈಲಿ, ಮಣಿ ಅಯ್ಯರ್ 

ಶೈಲಿ, ಚೆಂಬೈತೈಲಿ, ಚೌಡಯ್ಯ ಶೈಲಿ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿವೆ. 

ಕರ್ಣಾ ದೇವಾಲಯಗಳ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಂದು ಸುಷಿರವಾದ್ಯ. 
ಇದನ್ನು ರಷ್ಯದ ಉಸ್ಬೇಕಿಸ್ಟ್ರಾ ನದಲ್ಲೂ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ಇದನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಅಂಧಾಳ-ಈ ರಾಗವು ೧೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ವಕುಳಾ 

ಭರಣದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ಕರ್ಣಾಟಕ ಕದಂಬ--ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕರ್ಣಾಟಿಕಕಾಪಿ- ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರ ಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆ: ಸರಿಗಾಮರಿಪಮಹಪದನಿಸ 

ಅ: ಸಥಿದಪಮಗರಿಸ 
ಇದೊಂದು ಪುರಾತನ ರಾಗ. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಕಾಪಿರಾಗದಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ 

ರಾಗ. ಜನಪದ ಸಂಗೀತದ ರಾಗ. ರಕ್ತಿರಾಗ. ಕರುಣ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರರಸಗಳಿಗೆ 
ಯುಕ್ತವಾದ ರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ * ಜೂತಾಮುರಾರೆ 3, ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ 
< ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರಿ ೨, ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳೂ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನ €ಅದರನ ಮೂವಿ” ಎಂಬ 

ಪದವೂ ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಖವತಾಚ್-_ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿ 

ಕಾಂಭಛೋಜಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗಸ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ 4 ಸುಜನ ಜೀವನ ? ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೃತಿ. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ « ಸೀತಾಪತೇ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರೂಪವು 

ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೂ ಮೇಲಿನ ಮೇಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸಮಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಇವೆರಡು ರಾಗಗಳೂ ಸುಂದರವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಉಪಾಂಗರಾಗಗಳು. ಸ ಥಿಸ 
ಎಂಬ ಸ್ವರಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಕಾಕಲಿನಿಷಾದದ ಪ್ರಯೋಗವು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ನಂತರೆ 

ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿತು. 

ಕರ್ಣಾಟಕಗೌಡ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ರಾಗ. 

ಕರ್ಣಾಟ ಕಜೋಗಿ - ಈ ರಾಗವ ೧೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸದಿಗೆಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 

ಕರ್ಕಾಟಕ ಜೀಹಾಗ್-ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿ 

ಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಎಂದೂ 

ಹೆಸರಿದೆ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸೆ 
ಅ: ಸವದನಿಪದಮಗರಿಗಸ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ *ನೇನೆಂದು ವೆತೆಕುದುರಾ” ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಒಂದು ಬಹು 

ಸುಂಸರವಾದ ಕ್ಲಿ. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಬಂಗಾಳೆಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಒಂದು ರಾಗ. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಭೊಷಣಿ--ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ರಾಗಗಳಿವೆ. 

(೧) ಇದು ೧೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
ಆ: ಸರಿಗದನಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

(೨) ಇದು ೭೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಸಿಕಾಭೂಷಣಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಡ ನಿಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಕರ್ಣಾಟಕ್ ಮಂಜರಿ -ಈ ರಾಗವು ೫೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ವಿಶ್ವಂಭರಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮ ಪದಸಿಸ 

ಆ: ಸಥಿದಷಮಹಗರಿಸ 
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ಕರ್ಣಾಟಕ ಮಿಶ್ರನಾಟಿ- ನಾರದನ « ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥ 

ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಮಿಶ್ರನಾಟ 
ರಾಗವು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿತ್ತು | 

ಕರ್ಣಾಟಕ ತರಂಗಿಣೆ-ಈ ರಾಗವು ೬೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಂತಾ 

ಮಣಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸಪಮಗರಿಸ 
ಕರ್ಣಾಟಕ ದೇವಗಾಂಢಾರಿ--ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ರಾಗಗಳಿವೆ. 

(೧) ಈ ರಾಗವು ೨೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೇರವಾಣಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಫಿಸಗಮಪ 

ಅ: ದಾಪೆಮಗರಿಸನಿ 

(೨) ಈ ರಾಗವು ೨೨ ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
ಆ: ಸರಿಸಗೆಮಪದಪನಿನಿಸಿ 

ಅ: ಸೆನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಸುಬ್ಬರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರು « ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಥಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗವನ್ನು (೨೯ನೆ ̀ ಛಕೋಳಕರ್ತ ಜನ್ಯ) ದೇಶೀಯ 

ಹೇವಗೊಂಧಾರಿ ಎಂದು ಹೆಸ ರಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ತಕೀರವಾಣಿಯ ಜನ್ಯವಾದ 'ಶ್ಚಿವತಾಂತ್ಯವಳ್ಳ ಒಂದು ರಾಗವ್ಯೂ ಖರಹ್ರಪ್ರಿ ಯ 

ಜನ್ಯವಾದ ವಕ್ರಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಾಂಗ ರಾಗವೂ ಒಟ್ಟು ಎರಡು ಕರ್ಣಾಟಕ "ಜೀವ 

ಗಾಂಧಾರಿ ರಾನಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗಕ್ಕೂ 

ಆಭೇರಿ ರಾಗಕ್ಟೂ ಯಾವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಇಲ್ಲ. * ಪಂಚ ಷಟ್ಟೀಠ ರೂಪಿಣಿ” ಎಂಬ 
ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೃತಿ 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ--ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಚಲಿತವಿರುವ ಸಂಗೀತ 

ಪದ್ಧ ತಿಯು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತವೆಂದು ಪ ಪ್ರ ಸಿದ್ದ ವಾಗಿದೆ. ರ್ಯಾ ಶತಮಾನದ ಆದಿ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ನೃಪತುಂಗನು 5 ಕವಿರಾಜಮಾರ್ಗ *ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಿಂದ 

ಗೋದಾವರಿಯವರೆಗೆ ಇರುವ ನಾಡು ಕನ್ನಡನಾಡು ಎಂದು ) ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. ಕರ್ನಾಡು 

ಎಂದರೆ ಮೇಲ್ನಾ ಡು ಎಂಡು ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಷೇರಿ 

ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಾ “ನದಿಗಳ ಮಥ್ಯೆ ಇರುವ ಪ್ರ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಕರ್ಣಾಟಕ ದೇಶವೆಂದು 

ಶಲ್ಲಿನಾಥನು ತನ್ನ ಸಂಗೀತರತ್ತಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ತಿಕಾ ಸಾತ ಕಲೆಯು ಒಂದು 'ಅತ್ಯ ಅತೆ 

ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾದ ಕಲೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸನ 

ಅಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯೆಯಾಗಿ ದೈವಿಕ ಹಿನ್ನೆ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದುಬಂದಿದೆ ನಾದಬ್ರಹ್ಮೋ 
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ಪಾಸನೆಯು ಈ ಕಲೆಯೆ ಮುಖ್ಯಗುರಿ. ಗಾಯನ ವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ 

ಭತ್ಯ ಮಣರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿದ್ದು ಕ್ರ ಕ.ಮೇಣ ನೃ ತ್ರ ಪ ಪ ಸ್ರತ್ಯೇಕವಾಯಿತ್. 

ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧ ತಿಯು 3 ದಿಕ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ಸ ಪ್ರದಾಯ 

ಮೇಳನೆಯ.ನ್ನ್ಲು ತೋರಿಸುತ್ತ ಡೆ ಮವೇದಾಧ್ಯಯನದ ಪದ್ಯ ಕ್ರಮ, ಘನ್ನ ಜಟಾ 

ಪಾಠಗಳೂ, ಉದಾತ್ತ ಅನುದಾತ್ತ ಪ್ರ ಚಯಸ್ತರಿತಗಳೂ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೂಲ. 

ಸಂಗೀತಶಾಕ್ರ, ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದವೇ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳದೆ. 

ಅನಾದಿ ಸಿದ್ಧವಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಬಲದಿಂದ ಸಾಮಗಾನದ ಹಿರಿಮೆ ರೂಡಢೆವಾಗಿ 

ನಿಂತಿತು. ಸಂಗೀತ ಗಂಧರ್ವವೇದವೆಂಬ ಉಪವೇದವಾಗಿ ಪರಿಗ್ರಹೀತಮಾಯಿತು. 

ಸಾಮಗಾನದ ಕ್ರುಷ್ಟ, ಪ ತ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ, ತ್ಫ್ರ ತೀಯ, ಚತುರ್ಥ ಮಂದ್ರ ಮತ್ತು 

ಅತಿಸ್ವಾರಗಳೆಂಬುವು ತಕ ಗಜ ಜರು ಮಧ್ಯೆ ಮ, ಗಾಂಧಾರ, ರಿಷಭ 

ಷಡ್ಡ, ಥ್ಲೈವತ, ನಿಷಾದ ಸ್ವರಗಳಾದುವು. ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಚಕ ಬಹು ಹಿಂದಿನ 

ಗ್ರಂಥವೆಂದರೆ ಭರತಮುನಿಯ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಸಾಧ್ಯಮಾದ ಗಾನದ 

ಪ್ರ ಸ್ತಾಪಬಂದಿದೆ. ಬ ಸ್ಟ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪ ಷ್ಟ ವಾಗಿರುವ ಪ್ರ ಮಾಣಗ್ರಂಥ ಮತಂಗನ 

ಬ ಬೃಹದ್ದೆ ಶೀ. ಇದರ ಕಾಲ ಸು ೪.೫ pe ಹೇಳುವ ಜಾತಿಗಳ ಬದಲು ರಾಗಗಳ 

ಪ್ರಸ್ತಾ “ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವನು ರಾಗಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ 

ಹಾ pS, ವಿಭಾಗಮಾಡಿ ಶ್ರು ತಿ, ಸ್ವರ, ವರ್ಣ. ಅಲಂಕಾರ 

ಮುಂತಾದ ಹಲವು ವಿವ ವರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. Sp ಸ ಸ್ರವು ಬೆಳೆದು ಆದರ 

ವಿಧಿನಿಷೇಧೆಗಳನ್ನು ಸ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪಡಿಸುವ ಗ ಗ್ರಂಧಗಳು ಕಾಲಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪ ಟ್ರ ಸೈವ. 

ನಾರದನ ಸಂಗೀತ A ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಡುಮಿಯಾ ಮಲೆ ಗ 

ಶಾಸನ ಚಾಳುಕ್ಯ ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಮಾನಸೋಲ್ಲಾಸ, ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು 

ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿ ಪ್ರ ಚಾರವಾದಂತೆ ಅವುಗಳ ನಿರೂಪಣೆ 

ಗಾಗಿ ಕೃತಿಗಳು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಲಕ್ಷ $-೪ಕ್ಷಣ ವಿಭಾಗ ರೂಪುಗೊಂಡಿತು. ಲಕ್ಷಣ 

ಗೀತೆಗಳು ರಚನೆಯಾದುವು. 

ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಪಾ ್ರ್ರ ಚೀನ ಪ್ರ ಮಾಣ ಗ್ರಂಧವಾದ ಸಂಗೀತರತ್ನಾಾ ಕರೆ 

ವನ್ನು ದೇವಗಿರಿಯ ಹೊರೆ ಸಿಂಘಷನ (೧೨೧೦-೪೬) ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನದಲ್ಲಿದ್ದ ಶಾಬ್ಲ ೧೯ಜೀವನು 

ರಚಿಸಿದನು. ಈ ಗೃಂಥೆವು ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಸ ಭದ್ರ ವಾದ ಬುನಾದಿ "ಹಾಕಿತೆನ್ನ 

ಬಹುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಂಹೆಭೂಪಾಲನು (ಸ ಸು ಕೂ ಪರತ ಟೀಕೆಯನ್ನೂ 

೧೫ ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಲಿನಾಥನು ಕಲಾನಿಧಿ ಎಂಬ ಟೀಕೆಯನ್ನು ಬರೆದನು. 

ಇವನಿಗೆ ಮುಂಚೆ ದಕ್ಷಿಣದ ಗೋಪಾಲನಾಯಕನು ದೆಹಲಿಯ ಅಲಾ 2 ಪುದ್ದೀನ್ 

ಖಿಲ್ಹಿಯ (೧೨೯೫-೧೩೧೨) ಆಸಾ 3 ನದಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕನಾಗಿದ್ದು ತಾಳಾರ್ಣವ್ಕ 

ರಾಗಕದಂಬ್ಕ ಗ್ರಹೆಸ್ವರ ಪ್ರ ಪ್ರಬಂಧೆ ಮಂತಾದ ಗ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಬರೆದನು. ೧೬ಣೆ ಶ.ದಲ್ಲಿ 

ಈ ಪರೆಂಪರೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು ಜಿಂಗಳೂಂನ ಬಳಿಯಿರುವ ಸಾವನದುರ್ಗದ 
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ನಿವಾಸಿಯಾದ ಪುಂಡರೀಕವಿಠಶಲನು ಮೊಗಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಕ್ಬರನಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿತ 

ನಾಗಿ ಹೆರಿದಾಸಸ್ವಾಮಿಗಳೊಡನೆ ತಾನ್ನೇನನಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ದನು. ಈತನು 

ರಾಗಮಾಲಾ, ರಾಗಮಂಜರಿ, ಸದ್ರಾಗಚಂದ್ರೊ €ದಯೆ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 

ಬರೆದನು. 

ಸುಮಾರು ೧೩-೧೪ನೆ ಶತಮಾನಗಳ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತವು 

ಎರಡು ಪದ್ಧ ತಿಗಳಾಗಿ ಸೀಳಿತೆನ್ನ ಬಹುದು. ಅಲ್ಲಾ ವುದ್ದೀನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪರ್ಷಿಯನ್ 

ಕವಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ ಅವಿಸಾರ್ಖುಸ್ರು ತನ್ನ ದೇಶದ ರಾಗಗಳನ್ನೂ 

ಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಗಗಳನ್ನೂ ಸಮನ್ಹಯಮಾಡಿ ಹಲವಾರು ಹೊಸರಾಗಗಳನ್ನು 

ಸೂಚಿಸಿದನು. ಶೀಗೆ ಪರಕೀಯ ಪ್ರ ಭಾವದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಪದ್ಧತಿ ಮೊಗಲರ 

ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇರೂರಿತು. ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಉತ್ತರಾದಿ, ದಕ್ಷಿಣಾದಿಗಳೆಂಬ 

ಪದ್ದ ತಿಗಳಾಗಿ ಕವಲೊಡೆಯಿಶು. ಇವೆರಡು ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆಯಾದರೂ 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಾಮಾನ್ಯವೇ ಆಗಿವೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ಕನ್ನಡಿಗರು 

ಆಚಾ ರ್ಯಪುರುಷರಾಗಿದ್ದ ರೆಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಉತ್ತರಾದಿ ಪದ್ದತಿಗೆ ಗೋಪಾಲ 

ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಪುಂಡರೀಕವಿಠಲ. ದಕ್ಷಿಣದ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಕಲ್ಲಿನಾಥ, 

ಗೋವಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತರೇ ಮುಂತಾದವರ ಹೆಸರುಗಳು ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡು ನಿಂತಿವೆ. 
ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ 

ವಿದ್ದಿ ತು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಶೃಂಗೇರಿ ಮಠದವರು. ವಿಜಯನಗರ ಸಂಸ್ಥಾ ನ 

ವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದವರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು. ಅವರು ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಸಾರ 

ವೆಂಬ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಅವರು ಸ್ಫುಟನಡಿಸಿದ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧ ತಿಗೆ 

ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಗೀತವೆಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ವಿವೇಚಿಸಿ ದೊಡ್ಡ 

ದೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟರು. ಅವರ ಸಂಗೀತಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥ 

ದಲ್ಲಿ ೧೫ ಮೇಳರಾಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ೫೦ ಪ್ರಚುರ ಪ್ರಯೋಗಗಳುಳ್ಳ ರಾಗಗಳನ್ನು 

ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾ ಕೆಂದು ಗೋವಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತರ ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ (೧೬೧೪) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ 

ದಿಂದ ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ರಾಗಾಲಾಪನೆಯ ವಿಧಿಗಳನ್ನೂ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. 
ಗೋವಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತರು ಕರ್ಣಾಟಿಕದವರು. ಅವರು ತಂಜಾವೂರಿನ ದೊರೆ 

ರಘುನಾಧನಾಯಕನ (೧೬೧೪-೧೬೨೮) ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತಸುಧಾ 

ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಈಗ ಪ್ರಚುರವಾಗಿರುವ ವೀಣೆಯ ಸ್ವರೂಪ 

ವನ್ನು ಸಿದ್ಧಮಾಡಿಕೊಟ್ಟರು. | ಹಲವು ಲಕ್ಷಣಗೀತಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

೧೫ನೆ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರದ ಎನೆ ದೇವರಾಯನ 

ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಪಪ್ಪದೇಶಿಕನು ಶಾರ್ಭ್ಸದೇವನ ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ 

ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಎಂಬ ಸ್ವತಂತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಇದು ಆಂದಿನ 

ಸಂಗೀತದ ವಿಕಾಸದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿ, ನಂತರ 
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ಬಂದ ಲಕ್ಷಣಕಾರರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತು. ಕಲ್ಲಿನಾಥನ ಪೌತ್ರನಾಗಿದ್ದ 

ರಾಮಾಮಾತ್ಯ ಅಥವಾ ಬಯಕಾರ ರಾಮಪ್ಪ ಯ್ಯನು ಸ್ವರಮೇಳಕಲಾನಿಧಿ ಎಂಬ 

ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟುಮಾಡಿದನು. ಇವನ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳ, ಸ್ವರಗಳ, ರಾಗಗಳ, ಮೇಳಗಳ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕೋಲಾಹಲವೇ 

ಇದ್ದಿತು. ಈ ಕೋಲಾಹಲವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಸಮನ್ವಯ 

ಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು ಇವನು ಆಧುನಿಕ ಜನಕರಾಗಗಳ ಜನಕ 

ರಾಮಾಮಾತ್ಯನ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಿ ಮಂದೆ ವೆಂಕಟಿಮಖಿಯುತಿ ತನ್ನ 

ಚತುರ್ದಂಡೀ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೭೨ ಮೇಳಕರ್ತಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯನ್ನು 

ನಿರೂಪಿಸಿದನು ಆವನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ೧೯ ಮೇಳಗಳು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದವು. 

ಮಿಕ್ಕ ೫೩ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಲಕ್ಷಣದ ಸಾಮರ್ಧ್ಯದಿಂದಲೇ ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದನು. 

ಅವನ ಎಲ್ಲ ರಾಗಗಳೂ ಪ್ರಚುರವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಲಕ್ಷಣದ ವಿಧಿನಿಷೇಧೆಗಳನ್ನು 
ಗಣನೆಗೆ ತಂಪುಕೊಳ್ಳದೆ, ಪ್ರಯೋಗಸಿದ್ಧವಾದ, ವ್ಯವಹಾರ ಶುದ್ಧವಾದ ಲಕ್ಷ್ಯ 

ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪ್ರ ಚುರಪಡಿಸಿದವರು ಪುರಂದರನಾಸರು. ಜನರ ಹಿತ, ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು 

ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ಕಟ್ಟಿಡವನ್ನು ಜೊಕ್ಕ 

ಗೊಳಿಸಿದರು. ಇವರು ನೂರಾರು ಲಕ್ಷ್ಯಗೀತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಮಾಳವಗೌಳ 

ರಾಗದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಸಾರಿದ್ದರು. ಸಮಾನಾಂತರ ಶ್ರುತಿಯ ಈ ರಾಗದ ಹಿರಿಮೆ 

ಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇದರ ಜನ್ಯವಾದ ಮಲಹರಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಿಗಳ 

ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆಂದು ಗೀತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾಚಾರ್ಯರ 

ಪಂಕ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ವಾ ನವನಾ ಕ್ರಮಿಸಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದು, 

ಉಳಿದಿದ್ದಾ ರೆ 

ವೆಂಕಟಮಖಿಯ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು 

ಮೇಳರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಹಲವಾರು ಜನ್ಯರಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. 

ಆದರೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅತಿಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೇಸಿರುವ ತ್ಯಾಗ 

ರಾಜರೂ ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳೂ ಈ ಪೆದ್ದತಿಯನು ಅನುಸರಿಸಲಿಲ್ಲ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ವೆಂಕಟಮಖಯ ನಂತರ ಇದ್ದ ಸಂಗೀತಸಾರಸಂಗ್ರಹೆ ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥವನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ ಅಕಳಂಕನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರು. 

ಸ್ವರೂಪ - ಭಾವದ ಭಾಷೆಯಾದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ನಾದವು ಸರ್ವಸ್ವ. ನಾದವು 

ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಐದು ಬಗೆಯಾಗಿ ಐದು ಸ್ಸ ಳಗಳಿಂದ ಏಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರ 

ದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದಿಂದೆದ್ದ ಮಂದ್ರ, ಕಂಠದಿಂಡೆದ್ದ ಮಧ್ಯೆ, ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದೆದ್ದ ತಾರ ಇನು 

ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಪ್ರತಿ 

ಸ್ಥಾಯಿಯೆಲ್ಲೂ ಶ್ರುತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು. ಇವುಗಳ 

ಫಹೂಪೆ ಅನುರಣನದಿಂದ ಯುಕ್ತವಾದ ಏಳು ಸ್ವರಗಳಿನೆ. ಇವು ಷಡ್ಡ, ಯಹಷಭ, 
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ಗಾಂಧಾರ, ಮಧ್ಯಮ, ಪಂಚಮ, ದೈವತ, ನಿಷಾದ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ ಮತ್ತು ಪ ಗಳಲ್ಲಿ 

ವಿಕಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಇವು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ. ಮಿಕ್ಕವು ಶ್ರು ಶ್ನುತಿಯ ಹೆಚ್ಚ ಛೆ ಅಧವಾ ತಗ್ಗು 

ಇವುಗಳಿಂದ ವಿಕೃತ ಸ್ವರಗಳಾನಿವೆ.*. ರಿ ಯಲ್ಲಿ ಮನು, ಗೆ ದಲ್ಲಿ ಮೂರು, ಮ ದಲ್ಲಿ 

ಎರಡು, ಧೆ ದಲ್ಲಿ ಮೂರು, ನಿ ಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಕಾರಗಳಿವೆ. " ಸ್ವರಗಳನ್ನು, ಹಾಡು 

ವುದಕ್ಕೆ ವರ್ಣ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಒಂದೇ ಸ್ವರವನ್ನು ಮೂರಾವರ್ತಿ ವಿಳಂಬ ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚರಿಸಿದರೆ ಅದಕೆ ಸ್ಥಾಯಿಖಾ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಕ್ರಮ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಸ್ವರ 
ದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹತ್ತಿದರೆ ಅದು ಆರೋಹಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರಮಹಿಡಿದು 

ಇಳಿದರೆ ಅವರೋಹಿಯಾಗುತ್ತದೆ. (ರಿ ಗಮ ಪ-ನಿಧೆಪಷಮ) ಈ ಆರೋಹಿ 

ಅವರೋಹಿಗಳನ್ನು ತಣಿಸಿದಂತೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದಕೆ ಅದು ಸಂಚಾರಿ ಎನಿಸಿಕೊಳ್ಳು 

ತ್ತದೆ. ಇಂಥ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವರಿತು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅಲಂಕಾರವಾಗುತ್ತದೆ. 
ಕೇಳುವವರಿಗೆ ಹಿತವೆನಿಸುವಂತೆ ಸ್ವರವನ್ನು ಕಂಪಿಸುವುದು ಗಮಕ. 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತು ಬಗೆಯ ಗಮಕಗಳಿವೆ. ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ವಾದಿ, 

ಸಂವಾದಿ, ಅನುವಾದಿ, ವಿವಾದಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವಿಧಗಳಿವೆ. 

ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವೆಂದರೆ ರಾಗಪದ್ದತಿ. ರಾಗವೆಂದರೆ ಸಂತೋಷ 

ಪಡಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ. ಸಪ್ತಸ್ವರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಐದಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಯಿಲ್ಲದೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು 

ಆಯ್ದು ಅವನ್ನು ಆಧಾರಷಡ್ಡ ತ್ರೈ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ "ಸೇರಿಸಿ ಹಾಡಿದರೆ 

ರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ಏಳು ಸ್ವರಗಳಿದ್ದರೆ ಸಂಪೊರ್ಣರಾಗವಾಗುತ್ತೆ ಡೆ ಆರೋಹಣ 

ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂಧ ರಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಳಕರ್ತ 

ಅಥವಾ ಜನಕರಾಗ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇಂಥ ಮೇಳಕರ್ತಗಳನ್ನು ವೆಂಕಟಮಖಿ ತನ್ನ 

ಚತುರ್ದಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ ಪುತ್ತ ರಡಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ. ಉಳಿದ ರಾಗ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಸಪ್ತಸ ಪ್ರಸ್ತರಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸ್ವರಗಳ ಆರೋಹೆಣಾವರೋಹೆಣ ಕ್ರಮ 

ಯುಕ್ತವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇವು ವರ್ಜ್ಯ್ಯರಾಗಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಜನ್ಯರಾಗ 

ಗಳೆನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಂಥ ರಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಅನಂತವಾದರೂ ಸುಮಾರು ೮೦೦ 

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ತಂತಮ್ಮ ಮೇಳಕರ್ತೃಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥವೇ ಜಾತಿಯ ಸ್ತರಗಳನ್ನು 
ಮಾತ್ರ ಜನ್ಯರಾಗಗಳೂ ಅ ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅಂಥವಕ್ಕೆ ಉಪಾಂಗರಾಗಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ತಂತಮ್ಮ ಮೇಳಗಳ ಸ್ವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವಿಜಾತೀಯ ಸ್ವರಗಳೂ ಜನ್ಯರಾಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ 

ಅದು ಭಾಷಾಂಗರಾಗ. ಜನ್ಯರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆ ಜಾತಿಗಳಿವೆ. ಮೇಳಕರ್ತ್ರ್ವರಾಗ 

ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಅದರ ಮೇಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇದೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಕಟಿಪಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯಾ 

ಯಂತ್ರವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ರಾಗಗಳನ್ನು ಸ ರಾಗಗಳು, ಛಾಯಾಲಗ, ಸಂಕೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರ 

ಎಂದೂ ವಿಂಗಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಭಾವಸ್ಟುರಣದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಗವನ್ನು ಘನ, ನಯ, 
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ರಕ್ತಿ, ದೇಶ್ಯರಾಗಗಳೆಂದೂ, ಕೆಲವು ರಾಗಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟೆ*ಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರೆ ಅದರ 

ಇಂಪು ಸೊಗಸು ಇರುವುದೆಂದು, ರಾಗಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿನ ರಾಗಗಳು, ಮಧ್ಯಾನ್ಹ ದ ರಾಗ 

ಗಳು, ರಾತ್ರಿಯ ರಾಗಗಳು, ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗಗಳೆಂದೂ, ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗ 

ಗಳನ್ನು ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ರಾಗಗಳೆಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವಲ್ಲದೆ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಧ 

ಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಕ್ಕೆ ೧೩ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕ್ಷೆ 

ನಮ್ಮ ನಂಗೀತದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಎಷ್ಟು ಮುಖ ಮೋ ತಾಳ ಅಷೆ KN ಮುಖ್ಯ. ತಾಳ 

ಎಂದರೆ ಹಾಕಿಯ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಮುಖನಟ್ಟ. ಸಾಮಾನ್ಯ 

ವಾಗಿ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸುಳಾದಿ” ಸಪ್ತತೂಳಗಳು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. 'ವಿಘುವನ ಜಾತಿ 

ಭೀದದಿಂದ ೩೫ ತಾಳಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಏಳು ಸುಳಾದಿ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪುರಂದರದಾಸರು 
ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಹೆಣೆದಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವಕ್ಕೆ ತಾಳಾಲಂಕಾರಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯಲಾರಂಭಿಸುವವರು ಮೊದಲು ಸ್ವರಾವಳಿ, 

ಅಲಂಕಾರಗಳು, ನಂತರ ಗೀತಗಳನ್ನು ಕಲಿತು, ತರುವಾಯ ಸ್ವರಜತಿ, ವರ್ಣ 

ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ವರ್ಣಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಕೃತಿಯೇ 

ಸಂಗೀತಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯ ಪರಾಕಾಷ್ಮ ತೆ. ಇದರ ನಡುವೆ ಮಧ್ಯೆಮಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ವಿರಬಹುದು. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಸಂಗತಿಗಳಿರಬಹುದು. ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಧುರ್ಯ 

ವರ್ಧಕ ಸಾಧನಗಳು. ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಧಾತು ಅಂದರೆ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಮಾತು ಅಂದರೆ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆರಡೂ ಇರುತ್ತವೆ. ಕೃತಿಯ ಮೊದಲು ಹಾಡುವುದು ಆಲಾಪನೆ, 

ತಾನ ಇವುಗಳೂ, ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪಲವಿಗೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಡುವುದೂ ಸಂಗೀತ 

ಸಾಧೆಕೆಯ ಕಲಶ. ಇದಕ್ಕೆ ಮನೋಧರ್ಮಸಂಗೀತವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ರಾಗಾಲಾಪನೆ 

ಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಿವೆ. ಮುನ್ನುಡಿಯಂತೆ ಸ್ತ ನೃಲ್ಪ ದರಲ್ಲಿ ರಾಗದ ಲಕ್ಷಣ ಪೂರ್ತಿ 

ಸಂಗ್ರ ಹಿಸುವುದು ಆಕ್ತಿಪ್ಲಿಕಾ ಸಂತತ ಮಂದ್ರ, ಮತ್ತೆ, ತಾರಸ್ವಾ ಯಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ, ಸಂತರ ದ್ರುತಕಾಲದ ಸೌಚಾರ ಆಥವಾ ಮಖಾರ್ಭನಾಪ್ರ, ಸ್ತಾರ. 

ಇವು ರಾಗವರ್ಧಿನೀ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಮಕರಿಣೀ ಅಥವಾ ತಾನ ಆಲಾಪನೆ" ಮುಗಿದ 

ಮೇಲೆ ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡುವುದು ಆಂದರೆ ಸಾರಿಸಾರಿಗೂ ಪಲ್ಲವಿಯ ಸ ಸ್ವರಸಾಹಿತ್ಯ ಹಿಗ್ಗಿಸ ಸು 

ವುಜಿಂದರ್ಧ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹಾಡುವ ಕಲ್ಪನಾಸ್ತರವೂ ಮನೋಧರ್ಮ ಸಂಗೀತ. 

ವಾಗ್ಗೆ «ಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಶ್ಯಾಗರಾಜ್ಕ ಮುತು ಶು ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು, ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ಗಳು ಪಟ್ಟಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. ಅಯ್ಯರ್, ವೀಣಾ ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್, ತಿರುವೋಟ್ಟಯೂರು 

ತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್, ಸಾತಿ ತಿರುನಾಳ”, ಮೈಸೂರು ಸದಾಶಿವರಾವ್, ಪಲ್ಲವಿ ಗೋಪಾಲ 

ಅಯ್ಯರ್, ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ, ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರೇ ಮುಂತಾದವರು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರು, ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣ, ನಂತರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ ಕೃತಿಗಳು, ದೇವರನಾಮಗಳು, ಶ್ಲೋಕ, ರಾಗಮಾಲಿಕೆ, ತಿಲ್ಲಾನ, 

ಭಜವ್ಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಮುಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 
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ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾರಂಗೆ-_ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾ 

ಮಾಳವಗೌಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ತ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನರಿಸ್ಲ 

ಅ; ಸದಮಪಮಗರಿಸ 
ಶಾರಂಗಪಾಣಿಯು ರಚಿಸಿರುವ « ಚೆಪ್ಪಿನಂತ ಮಾಟ? ಎಂಬ ತ್ರಿಪುಟ ತಾಳದ ಪದವು 

ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 
ಕರ್ಣಾಟಕ ಸುರಟಿ-ಈ ರಾಗವು ೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ವನಸ್ಪತಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸೆ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 
ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪಹಿತಾವಾಹ-- ಹರಿದಾಸ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾದ ಪುರಂದರ 

ದಾಸರಿಗೆ (೧೪೮೪-೧೫೬೫) ಸಂದಿರುವ ಬಿರುದು. ಆವರು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ 

ವೈಜ್ಞಾ ನಿಕ ತಳಹದಿ ಹಾಕಿ ಅದು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಕಾರಣರಾದರು. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಲಘು--ಇದು ೧೬ ಅಕ್ಷರಕಾಲವಿರುವ ಒಂದು ಲಘು. ಒಂದು 

ಘಾತ ಮತ್ತು ೧೫ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 

ಡೇಶ್ಯ ಶುದ್ಧ ಸಂಕೇರ್ಣಲಘುವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಕತ್ತರಿವಿಟಾಟು- -ತಂತೀವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿತಾಟು ಎಂದು 

ಹೆಸರು. ತಂತಿಗಳನ್ನು ವಿನಾಟುವ ವಿಧಾನವು -೨೩. ಬಗೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ವೀಣೆಗೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಯ  ತರ್ಜನಿ ಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒಂದರನಂತರ 

ಇನ್ನೊಂದರಿಂದ ವಿಖಾಟಿ ಕಂಪನ ಉಂಟುಮಾಡುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿವಿತಾಟು ಎಂದು 

ಹೆಸರು. 

ಈತ್ತಿರಿ - ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಮದ್ದಳೆ. 
ಕರ್ತರೀ--ಭರತನಾಟ್ಯದ ಉತ್ಸ್ಸವನ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದುವಿಧೆ. ಮುಂಗಾಲಿನ 

ಬೆರಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕುವ ಳಿಸುತ್ತಾ ಎಡಗಾಲಿನ ಹಿಂದುಗಡೆ ಕರ್ತರೀ ಮುಖ ಹೆಸ್ತ 

ವನ್ನೂ, ಸೊಂಟದ ಮೇಲೆ ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ತಿಖರಹೆಸ್ತ. ವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು 

ಶೆರ್ತರೀ ಉತ್ಸ್ಸವನವೆನಿಸುವುದು. 

ಕರ್ತರೀಮಂಖಹಸ್ತ--ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅಸಂಯುತ ಹೆಸ್ತಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ವಿಧ. ಅರ್ಥಪತಾಕಹೆಸ್ತದಲ್ಲಿನ ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ಚಾಚಿ ತರ್ಜನೀ ಮಧ್ಯೆಮಗಳನ್ನು 

ಕತ್ತರಿಯ ಬಾಯಾಥೆ ಅಗಲಿಸ-ವುದಕ್ಕೆ ಕರ್ತರೀ ಮುಖವೆಂದು ಹೆಸರು. ಶ್ರ್ರೀ 

ಪುರುಷರ ಅಗಲಿಕೆ, ವಿಷರ್ಯಾಸ. ಲೂಟ, ಕಡೆಗಣ್ಣ ನೋಟ, ಸಾವು. ಭೇದಭಾವ, 

ಮಿಂಚು, ಏಕಶಯ್ಯೆ, ವಿರಹೆ, ಪತನ, ಬಳ್ಳಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದೇ ಈ ಹಸ್ತ 

ಲಕ್ಷಣ. 
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ಕರ್ತರೀಸ್ವಸ್ತಿಕ-- ಭರತನಾಟ್ಯ ದ ಸಂಯುತ ಹೆಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಭೇದ. 

ಕರ್ತರೀಮುಖ ಹೆಸ್ತ ಗಳನ್ನು ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಾಕಾರವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದೇ ಕರ್ತರೀ ಸ್ವಸ್ತಿಕ 
ಹಸ್ತ. ಮರದ ತೂಂಬೆಸಕು, ಬೆಟ್ಟ ದ ಶಿಖರಗಳು, ವೃಕ್ಷಗಳು ಇವುಗಳನ 

ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಈ ಹೆಸ್ತ RE ಸತು. 

ಕತ್ತ ಳ.-ಈ 1 ರಾಗವು ೬೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಮಸದ ವಿಸ 

ಅ; ಈ ಕಿದವಪಮಸ 

ಕಥರ್--ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ನಾಟ್ಯಿಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿವೆ ಇವು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕಥಕ್ ಎಂಬುದು ಉತ್ತ ತ್ವರಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಪ್ರ ಇಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ 

ಮತ್ತು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಂಸ್ಥತಿಗಳ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು: ಶ್ರೀಮಂತರನ್ನೂ 

ಅರಸರನ್ನೂ ಆನಂದಪಡಿಸಲು ಈ ವ್ಹತ್ಯವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಆದರೂ ಈ ಪದ್ದತಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಲಾಲಿತ್ಯ ಮತ್ತು ತಾಳ ವೈಚಿತ್ರ ತಿನ ಬೆಳೆದುಬಂದಿವೆ. ಈ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭರತ 

ನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥಕಳಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗಿರುವಂತೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಿದ್ದರೂ 

ಕಥಕ್ ಒಂದು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿತ್ತು - ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಸಂಪ್ರದಾಯವು 

ತಪ್ಪಿ ಈಗಿನ ರೂಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಲಕ್ನೋ ಮತ್ತು ಜಯಪುರವು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿವೆ. 

ಲಕ್ನೋವಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕಲ್ಯಾ ಮತ್ತು ಬಿಂದಾ ಎಂಬುವರು, ಅವರ ವಂಶಜರಾದ ಅಚ್ಚನ್, 
ಲಚ್ಚನ್ ಮತ್ತು ಶಂಭು ಮಹಾರಾಜ್, ಕಲ್ಕತ್ತ ದ ಸುಖದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್, 

ಜಯಪುರದ ಜಯಲಾಲ್ ಮತ್ತಾ ರತಿಲಾಲ್ ಎಂಬುವರು ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯದ ಪ್ರತಿಭಾ 

ವಂತೆ ಆಚಾರ್ಯರು. ಈ ನೃತ್ಯಕಲೆಯು ಉತ್ತರಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದ 
ಲಾಯಿತು. ಇದು ನೃತ್ತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಭಾಗಗಳನ್ನು 

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಕಥೆ 

ಹೇಳುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದ ಕಥಕರೆಂಬ ಕಲಾವಿದರಿದ್ದರು. ಕಧನಕಲೆಯು 

ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವಂಶಪಾರಂಪರ್ಯುವಾಗಿ ಬಂದ ಕಲೆಯಾಯಿತು. ಈ 

ಕಲಾವಿದರ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಥಕ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ರಾಸ 

ಮಂಡಲಿಯ ಕಲಾವಿದರು ಕೇರ್ತಮಂಡಲಿಯೆ ಕಲಾವಿದರು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ 

ದರೆ, ಅವುಗಳಗೆ ಅಭಿನಯದ ಮೂಲಕ ನೃತ್ಯವಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು 

ಕಥಕ್ ಪದ್ಧ ತಿಯೆಲ್ಲಿ ತಾಳವೈ ಚಿತ್ರ್ಯ ದ ಚಲನೆಗಳಿಗೂ, ಚಲನ ವೇಗಕ್ಕ್ಯೂ, 

ತೀವ್ರ ತಿರುಗುವಿಕೆಗೂ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಾ ತಸ್ಯ ತೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದೂಸಾ ನೀ 

ಸಂಸೀತದ ಯಾವುದಾದರೂ ಜದ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಬಲ ಅಧವಾ ಪಕ್ವಾಜ್ ನುಡಿಸುವ 

ನಿವಿಧ ತಾಳವೈ ಚಿತ್ರ $ಗಳಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಭ್ರ ತ್ಯಗಾರನು ಪಾದ ಮತ್ತು ಹಸ್ತ 

ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ನೃತ್ಯ ಡೆ ೬ ಸ್ತ್ರೀಯ ನಾಟಾ ತ್ಯಚಾರ್ಯರು 

Ne 
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ಇದಕ್ಕೆ ಗಂಭೀರವಾದ, ಮನಮೋಹೆಕವಾದ, ಲಾಲಿತ್ಯಮಯವಾದ ರೊಪನ್ನು ಕೊಟ್ಟ 

ದ್ದಾ ಕಿ. ಭೆರತನಾಟ್ಯವು ಶಿಲ್ಪಶಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ಹೇಗೆ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದೆಯೋ 

ಹಾಗೆಯೇ ಕಧಕ್ ಪದ್ಧತಿಯು ರಾಜಪುತ್ರರ ಚಿತ್ರ ಕಲೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಮೊಗಲರ 

ಕಲಾ ಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಮುದ್ರೆ ಗಳು Kr 

ಯೆಲ್ಲಿವೆ. ನೃತ್ಯಗಾರನು ತನ್ನ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಷಯಾವನ್ನು ವ 

ಗೊಳಿಸಲು ಮನಬಂದಂತೆ ಮುಜೆ ದೈಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ ಸ್ಯ 

ನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಇದು ಕಲಾವಿದನ. ಜಚನಿ ಕೌಶಲ ವನ್ನು ad ಸಹಾಯಕ 

ವಾಗಿದೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ವಾದ ಕಥಕ್ ಪ್ರದರ್ಶನವ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಉದ್ದ ಕೈ ನೆರಿಗೆಗಳಿರುವ ಒಂದು ಕರ್ಭಾ, ಸುರವಾಲ್, ಜರಿಯಟೋಪಿ 

ಮುಂತಾದ EE ಅಲಂಕ ಸ್ಸ ತನಾದ ಕಲಾವಿದನು ರಂಗಸ್ಥ ಸ್ಲಳದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು 

ತ್ತಾನೆ. ಸಾರಂಗಿ, ತಬಲ ಅಥವಾ ಪಕ್ವಾರ್ಜ್ವಾದಕರು ಪಕ್ಸವಾದ್ಕ ಮಡಿಸಲು ಕುಳಿ 

ತಿರುತ್ತಾಕೆ.  ತೆಬಲವಾದಕನು ಒಂದು ತಾಳವನ್ನು ಪ್ರಧಾನನಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದರ 

ವೈವಿಧ್ಯ ತೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಧಾನವನ್ನೂ ಕಲಾವಿದನು 

ಬಾಯಿಂದ ಉಚ್ಚರಿಸಿ ಅನಂತರ ಕೈ ಚಲನ ಮತ್ತು ಪಾದ ಚಲನೆಗಳಿಂದ ಆ ತಾಳವನ್ನು 

ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ನೆ. ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟ ಕೊಂಡು ನಾಟ್ಯಿವಾಡುವುದು ಭರತ 

ನಾಟ್ಯದ ನತ್ತ ಕ್ರೈ ಸಮಾನವಾದುದು. ಸಾಮಾವ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು 

ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಈ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಇಂದು ವೃಂದಗಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಮೊದಲು 

ವಂದನದಂತಿರುವ ಸಲಾಮಿ ಅಥವಾ ಶುರುಕೆ ಅಹಮದ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾಡಿ 

ಕೈಗಳನ್ನು ಎಡೆಯ ಹತ್ತಿರ ಅಚಲವಾಗಿ ಹಿಡಿದಿರುತ್ತಾನೆ. ಸಾರಂಗಿವಾದಕನು 

ಒಂದು ಲೆಹರಾ ಆಥವಾ ಡೊನ್ (ಭರತನಾಟ್ಯದ ಜತಿಸ್ವರದಂತೆ) ನುಡಿಸುವ ವೇಳೆಗೆ 

ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದನು ಚಲಿಸಲು ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇವನು ವ್ರೇಕ್ಷಕ 

ವೃಂದವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವಂತೆ ದಿಟ್ಟಸಿ ನೋಡಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು 

ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಥಾಟ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ 

ಸಭಾವಂದನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದುದು. ನಂತರ ತತ್ಪಾರ್ ಎಂಬ ತಾಳ. ಹೆಜ್ಜೆ ಗಳನ್ನು 

ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಒಂದರ ಹಿಂದೊಂದು ತಿರುಗುವಿಕೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿ 

ಸುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚಕ್ಕರ್ ಎಂದು ಹೆನೆರು. ತಾಳವೈ ವಿಧ್ಯೆದಿಂದ ಕೂಡಿದ ಬೋಲ್ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತೊಡಕಾಗಿರುವ ಪಾದವಿವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಭಿಕರನ್ನು ಬೆರಗು 

ಗೊಳಿಸುತ್ತಾ ನೆ  ಬೋಲ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ವಿಧೆಗಳಿವೆ. 

(೧) ತುಕ್ರಾಇದು ಚಿಕ್ಕ ತಾಳ ವೈಚಿತ್ರ 8 ಪ್ರದರ್ಶನ 

(೨) ಪರನ್- ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತುಕ್ರಾವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ 

ಒಂದು ಜಟಿಲವಾದ ವಿಧಾನ. 

(೩) ನಟವರಿ- ಸ್ತೋತ್ರ, ಗೀತ, ಪದ್ಯಗಳಿಗೆ ಮಾಡುವ ತಾಳಲಯುಬದ್ಧ ವಾದ 



ವಿಷ್ಲಿಳ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಪಾದವಿನ್ಯಾಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣರ ವರ್ಣನೆಗಳಿವೆ. ತಾಂಡವತೋಡ 

ಎಂಬುದು ತಾಳಲಯಬದ್ಧವಾದ ಪಾದವಿನ್ಯಾಸಗಳ ವಿವಿಧ ಗುಚ್ಛಗಳು. ಇವು 

ತುಕ್ರಾಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. ಇವು ಶಿವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತ ವೆ. 

ಜೋಲ್ಗಳಾದ ಮೇಲೆ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಹೋಲುವಂತಹ ಪಾದವಿನ್ಯಾಸ 

ಮತ್ತು ಅಭಿನಯಮಿತ್ರಿ ತವಾದ ಗತ್ಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಕಥೆಯ ಮೂಲವಸ್ತು ರಾಧಾ 

ಕೃಷ್ಣ ರು. ಒಬ್ಬನೇ ಎಲ್ಲರ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾನೆ. ಗಂಡು ಮತ್ತು 

ಹೆಣ್ಣು ನಮ ಕಣ್ಣೆದುರಿಗೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದ್ದಂತೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಾಟ್ಯಕಲಾವಿದನ 

ಅಭಿವಯವು ಅಸಮಾನವಾದುದು. ಈ ನೃತ್ಯಪದ್ದ ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಮತ್ತು ಗಂಡು 

ಒಂದೇ ತರಹದ ಉಡಿಗೆತೊಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಂದು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಶಿ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದನು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳ ಸಹಿತ 

ಶುಮ್ರಿ, ಥಪ್ಪ, ದಾದ್ರ, ಗಜಲ್ ಮುಂತಾದ ಪ್ರೇಮಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ, ಅವಕ್ಕೆ 

ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾನೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಅದಾ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇವು 

ಭರತನಾಟ್ಯದ ಜಾವಳಿಗಳನ್ನೂ, ಪದಗಳನ್ನೂ ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಲ 

ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವುದುಂಟು. ಆದರೆ 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಶೃಂಗಾರರಸವೇ ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ಇದರ 

ಅಭಿನಯವು ಕಲ್ಪನಾಭಿನಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಅವಕಾಶವೀಯುತ್ತದೆ. 

ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಪಾದ ಮತ್ತು ಹೆಸ್ತ ಚಲನೆಗಳಿಂದ 
ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದರಿಂದ ಇವು ಸೂಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿವೆ. ತಾಲ ಎಂಬ ಪದದಲ್ಲಿ ತಾ ಎಂದರೆ 

ತಾಂಡವಕ್ತೂ ಲ ಎಂದರೆ ಲಾಸ್ಯಕ್ಟೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ತಬಲದಲ್ಲಿ ಹೊರಪಡಿಸುವ 
ತಾಳದ ಉಚ್ಚ್ಛಾರಗಳಿಗೂ ಸಂಕೇತಾರ್ಥಗಳಿವೆ. ಧೆ ಎಂದರೆ ಹಿಡಿತ ಅಥವಾ 

ಆತ್ಮಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಹಿಡಿತದಲ್ಲಿಡುವುದು, ಧಾಧಿನ್, ಧಿನ್ ಧಾ ಎಂದರೆ ನಾಡಿಯ 

ಚಲನೆಗೂ, ಸಂಯೋಗಕ್ಕೂ ಅಮಸಾರವಾಗಿದೆ. 

ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿ ನ ಅಭಿನಯವು ಮೂರುಬಗೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

(೧) ಉನ್ಮೀಲಿತ--ಪೂರ್ತಿ ತೆರೆದಿರುವ ಕಣ್ಣು- ನೇರವಾಗಿ ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿ. 
ಇದನ್ನು ರಾಜಸಿಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

(೨) ನಿಮಾಲಿತ-ಅರ್ಥೆ ತೆರೆದಿರುವ ಕಣ್ಣು. ಇಮಸಿಕವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು, 

ಶಿವನು ನಿಗ್ರಸಿಂಶುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

(೩) ಮುದ್ರಿತ--ಪೂರ್ಣ ಮುಚ್ಚಿರುವ ಕಣ್ಣನ್ನು ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವ ಮತ್ತು 
ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ವಿನಿಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಭಂಗ, ಅಭಂಗ, ತ್ರಿಭಂಗ 
ಮತ್ತು ಅತಿಭಂಗ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಭಂಗಿಗಳಿವೆ. ಈ ನೃತ್ಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 
ವೈಷ್ಣ ವೀಯವಾದ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಲೀಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. 
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ಕಥಕ- ಹರಿಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಭಾಗವತರು ಅಧವಾ ಕೀರ್ತನ 

ಈಾರರು. 

ಕಥಕಳಿ ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯಪದ್ಧತಿಯ ತೌರೂರು ಕೇರಳ. ಇದು ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ೪ ವಿವಿಧೆ ನಾಟ್ಯಪದ್ದತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ 

ಮತ್ತು ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಭೂಷಣಪ್ರಾ ಯವಾದ ಕಲೆಯಾಗಿಜೆ. ಇದನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ 

ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡಬೇಕು. ಕಂಬದ ದೀಪಗಳ ಮಸುಕಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ 

ನರ್ತಿಸುವವರು ಅಮಾನುಷ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣ ಗಳ ವೈವಿಧ್ಯದಿಂದ 

ತಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಕುಣಿಯುವ ವೈಚಿತ್ರ್ಯ, ಭಾಗವತರು 

ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಪುರಾಣಕಥೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ವಿಧಾನ, ಚಂಡೆಮದ್ದಲೆಗಳ 

ಕರ್ಣಕಕೋರ ಮತ್ತು ಮೃದುಮಧುರವಾದ ಧ್ವನಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಥಕಳಿಯ 

ಪ್ರೇಕ್ಷಕನು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾಗದ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ರಸಾನುಭವ ಇಂತಹೆ 

ಅನುಭವಗಳು ನಗರದ ಕೃತಕ ರಂಗಮಂಟಪಗಳಲ್ಲಾ ಗುವ ಕಥಕಳಿ ಪ್ರ ದರ್ಶನಗಳಿಂದ 

ದೊರಕುವುದಿಲ್ಲ. 

ಈಗ ಕಥಕಳಿಯು ಆಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಪಡೆ೭ದೆ. ಭರತ 

ಮಾಟ್ಯವು ಲಾಸ್ಯಕ್ಸ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನವಿತ್ತರೆ ಕೆಥಕಳಿಯು ತಾಂಡವಕ್ಕೆ ಪ್ಪಾಶಸ್ಟ್ರಾ 

ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂಲವನ್ನು ಕುರಿತು ಎರಡು ಕಥೆಗಳಿವೆ. ೧೬೩ನೆ. ಶ ದಲ್ಲಿ 

ಪಲ್ಲಿ ಕೋಟಿಯ ರುಖಾಮೊರಿನ್ನನು ಸೃಷ್ಣಾ ಟ್ರ ಆಡುವವರ ಸಂಘವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿ ದನು. 

ಈ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಸಬೇಕೆಂದು ನೆರೆರಾಜ್ಯದ ದೊರೆಯೊಬ್ಬನು ಆಸೆಪಟ್ಟ ನು ಆದರೆ 

ರುಖಾಮೊರಿನ್ನಮ ಈ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. ಇದರಿಂದ ಕೋಪಗೊಂಡ 

ಆ ದೊರೆಯು ಸೇಡಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಮನಾಟ್ವಂ ಎಂಬ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲ 

ಆಟಗಾರರನ್ನೆ ಲ್ಲಾ ಸೇರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ನಾಟಿಕವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿದನು. ಇದು ಕ್ರಮೇಣ 

ಆಟ್ಬಕಥಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟು ಈಗಿನ ಕಥೆಕಳಿಯಾಗಿದೆ. 

ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆ ಹೀಗಿದೆ. ಕಫ್ಲೀ ಕೋಟಿಯ ರುಖಾಮೊರಿನ್ ಮತ್ತು 

ಕೊಟ್ಟರಕ್ವೈರದ ರಾಜನೂ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ರು. ಕೊಟ್ಟಿ ರಕ್ಟರದ ರಾಜಾ ನಾಟಕ 

ಕಾರೆನೂ, ಕಲಾವಿದನೂ ಆಗಿದ್ದನು. ಒಂದು ಸಲ ಇವನು ರುಸಾಮೊರಿನ್ಹ ನ್ನು 

ಭೇಟ ಮಾಡಲು ಹೋಗಿದ್ದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯನಾಟಕ ಒಂದರಲ್ಲಿ 

ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ ಸಭಿಕರನ್ನು ಮುಗ್ಧ ಗೊಳಿಸಿದನು. ಈ ಚತುರ *ಕಲಾವಿದನಾರೆಂಬುದು 

ತಿಳಿಯದೆ ಅವನಿಗೆ ಮುತ್ತಿನ ಹಾರಗಳನು ನೀಡಲು ರ್ಕುಸಾಮೊರಿನ್ನನು ಇಚ್ಛಿಸಿದೆನು. 

ಕೊನೆಗೆ ಆತನು ತನ್ನ ಮಿತ್ರ ನಾದ ದೊರೆಯೆಂದು ಪರಮ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿನು. 

ಕಥಕಳಿಯನ್ನು ಕೇರಳದ ಆತ್ಯುತ್ತ ಮ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟಕಗಳ ಆಧಾರದ 

ಮೇಲೆ ಬೆಳೆಸಿದಾ ರೆ. ಉತ್ತಮ ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯನಾಟಿಕಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರಕ್ವರದ 

ದೊರೆ, ಕೊಟ್ಟಾ ಯಂನದೊರೆ, ಉನ್ನಾ ಯಿವಾರಿಯರ್' (೧೭೩೫-೧೭೮೫) ಅಶ್ವತಿ 
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ತಿರುನಾಳ್ (೧೭೨೫೩೬೧೭೮೮) ಮತ್ತು ಇರೈ ತೋ (೧೭೮೩-೧೮೫೮) ರಚಿ 

ಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಈವ ೈತ್ಯವು ಮೊದಲು ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಕ್ಕ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಕ್ರ ಮೇಣ 

ಜಯದೇವನ ನೀತಗೋವಿಂದ ಮುಂತಾದು ವನ್ನು ಪ್ರ ದರ್ಶಿಸಲು ಅನುಕೂಲಿಬರಿಯಿತು. 

ಇದರ ಮುದ್ರೆಗಳು ಅಸಂಖ್ಯಾತವಾಗಿದ್ದು ಅದರ” ಶಬ್ದ ಕೋಶವು ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ 

ಪಾತ್ರಧಾರಿಯು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮುಸ್ರೆಗಳ ಸಹಾಯ 

ದಿಂದ ತೋರಿಸಬಲ್ಲನು. ಈ ಕಲೆಯು ತಿರುವಾಂಕೂರು ಅರಸರ ಮತ್ತು ಇತರ 
ಜವಿವಾನ್ಹಾ ರರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಪಡೆದು ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರ ಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಈ 

ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಎ ವಲತೊ ಳ್ ನಾರಯಣ ಮೆನನ್, ಗುರು ಕುಂಜು ಕುರುಪ್ ಮತ್ತು 

ಇತರರು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣರು. ಈ ಕಲೆಯ ಮುಖ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಗ್ರಂಧವು 

ಹಸ್ತಲಕ್ಷಣ ದೀಪಿಕಾ. ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನತ್ತ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸಲು 
ಅನುಕೂಲವಿದೆ. ಅಭಿನಯದ ವೈಖರಿಗಳಾದ ಆಂಗಿಕ್ಕ ವಾಚಿಕ ಮತ್ತು 

ಆಹಾರ್ಯಾಭಿನಯಗಳು ಕಥಕಳಿಯಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇದರ ವೇಷಭೂಷಣಗಳೇ 

ಪಾತ್ರಗಳ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀಲಂಕೆಯ ಕಾಂಡ್ಯದ ನೃತ್ಯಗಳು 

ಮತ್ತು ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ನೃತ್ಯಗಳು ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. 

ಕಧಕಳಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವ್ಯವಸ್ಥಿ ತವಾದ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾ ಶ್ರದ 

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಣವು ೧೧-೧೪ ವರ್ಷ 
ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಶರೀರ, ಪಾದ, ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು 

ಮುಖಾಭಿನಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೨೪ ಮುದ್ರೆ 

ಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ನವರಸಗಳಿಗೆ ಬಹು ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ರವುಂಟು. ಕಥಕಳಿಯ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ 

ಗಳಾವೆವೆಂದರೆ :-- 

೧. ಇದು ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಲವು 

ಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ತಿಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 

೨. ನ ತ್ಯಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಮುದ್ರೆಗಳ ಜ್ಞಾ ನವು ಅಪಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವರು 

ಯಾವ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿಸಬಲ್ಲರು 
೩. ಕಲಾವಿದನು ಬಳುಕುವ ಮೈ ಯುಳ್ಳವನಾಗಿದ್ದು ಲಲಿತವಾದ ಚಲನೆ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತನಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಹಸ್ತ ಸ್ತಮುದ್ರೆ ಗಳನ್ನು ಸ.ಲಭರೀತಿ 

ಮತ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಮುಖಭಾವವು ಸನ್ಪಿ ವೇಶಕ್ಷೆ ತಕ್ಕ ತತ. ಬದಲಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಲ ಸೊಂಟದ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬಳುಕುವಿತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ರವಿದೆ. 

೫. ಈ ಕಲೆಯು ರಸ ವತ್ತ ದ ಕವಿತೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿ, ಯೋಗ್ಯವಾದ 

ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ, ವೈವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಮನಸ್ಸನ್ನು 

ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಜಿ; 

೬. ಪಾದ ಮತ್ತು ಅಂಗಚಲನೆಗಳು ತಾಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪ ಟ್ವವೆ. 
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೭. ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಮೂಕ ನಾಟಕ. ಮುದ್ರೆಗಳ ಸಹಾಯವಿರುವುದ 

ರಿಂದ ಭಾಷಾಲೋಪದ ಕೊರತೆಯು ಅಳಿದು ಹೋಗಿ, ಯಾವ ವಿಷಯವೇ ಆಗಲಿ, 

ಸ ನ್ಟ ಳವಾಗಲಿ, ವಸ್ತುವಾಗಲೀ ಅವನ್ನು ಕುರಿತು ಸೂಪ್ತ ಮಾಗಿ ವರ್ಣಿಸಲು ಸ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 

೮ ಈ ಕಲೆಯ ಮುದ್ರೆಗಳ ಶಬ ಕೋಶವು” ಬೃಹತ್ತಾ ದುದು. ಆದ್ದರಿಂದ 

ಒಂದು ಚಿಕ್ಕವಿಷಯವನ್ನೆ ಕ ಆದರೂ ಮುದ್ರೆ ಗಳ ಆಧಾರದಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಿ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಖಂಡವನ್ನೋ ಒಂದು ಕವಿತಿಯನ್ನೋ ತೆಣೆಯಬಹುದು. 

೯ ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿನ ಚಲನೆಯು ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದುದು. ವಿಶೇಷವಾದ 

ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಕಣ್ಣಿ ನ ವಿವಿಧೆ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಕಲಾವಿದನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುತ್ತಾನೆ. 

ಅವನ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಸೌಮ್ಯತೆ, ಲಾಲಿತ್ಯ ಮತ್ತು 

ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ಬಂಯ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿಯೇ *ಕೆಥಕಳಿ ಕಲಾವಿದನನ್ನು 

ಗುರುತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 

೧೦. ಕಥಕಳಿಯು ಸಾಮೂಹಿಕ ನೃತ್ಯ. ಹಲವರ ಸಹಾಯ, ಸಹಕಾರಗಳು 

ಅಗತ್ಯ. ನೃತ್ಯ ನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಕಧಕಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. 
ಕಥೆಕಳಿಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಒಂದು ಬಗೆಯೆ ಯೋಗಸಾಧೆನ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ 

ಯಾದವನು ತನ್ನ ೮ ಅಥವಾ ೧೧ಎ೧ಳನೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಕಥಕಳಿಯ 

ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕಲರಿ ಎಂಬ ಗುರುಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ಗುರ.ವಿನ 

ಅನುಗ್ರ ಹೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯ ಸಂಬಂಧವು ಪ್ರಾಚೀನಕಾಲದ ಗುರುಕುಲ 

ವಾಸದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದಿಡುತ್ತದೆ. 

ಮೈಯನ್ನು ಮೆದುವಾಗಿಡುವುದಕ್ಕ್ಟೋಸ್ಕರ ಅಂಗಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಮೊದಲಿನ 

ಐದು ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ತರುವಾಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಗ 
ಮರ್ದನದಿಂದ ಅವನ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಬಲವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ 

ನೋವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವುದಾದರೂ ಇದಿಲ್ಲದೆ ಕಧಕಳಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಬಳುಕು 

ಬಾಗುಗಳು ಬರುವುದು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಹಲವು ವಿಧವಾದ ಪಾದೆ 

ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ತರುವಾಯ ಕಲಾಶಂ ಎಂಬ ಕಷ್ಟಕರವಾದ 

ಪಾದಚಲನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಇವು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಜತಿಗಳನ್ನು 

ಹೋಲುತ್ತವೆ. ತರುವಾಯ ಭರತನಾಟ್ಯ ದ ಅಲರಿಪುವಿನಂತೆ ರಂಗಪೂಜೆಗೆ 

ಸಮಾನವಾದ ತೋದಯಂ, ಪುರುಪ್ಪಾದ್' ಎಂಬ ನ್ಭ್ರ ತೃಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾನೆ 

ಈ ಮಟ್ಟ ಕೈ ಬರಲು ೩ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹೆಗಲು ರಾತ್ರಿ pe ಆಮೇಲೆ 

ಕಣ್ಣು ಕ “ತ್ತ್ವ ತುಟ, ಶಣ್ಣುರೆಪ್ಪೆ ರೆಪೆ ಮುತಾಡುವುಗಳ ॥ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡು 

ತ್ತಾನೆ. ಇವು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಂತಿವೆ. ಈ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ಕಥಕಳಿ EE 

ಮುಖವು ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದನ ಮುಖಕ್ಕಿಂತ ಚಂಚಲವಾಗಿಯೂ. ಭಾವ 

ಪ್ರದರ್ಶಕವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. 
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ಕಣ್ಣಿನ ಸಾಧನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಇದು ಬೆಳೆಗಿನ ಜಾವ ೪ ಗಂಟಿಗೆ 

ಆರಂಭವಾಗುತ್ತೆ ದೆ ಅರಿಂದಲ ಜ್ ೬-೩೦ ರವರೆಗೆ ಗುರುವು ಶಿಷ ಬನ ಎದುರು 

ಪದ್ಮಾಸನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೋಲಿನ ಆಧಾರದಿಂದ ಕಣ್ಣುಗಳ ಚಲನಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ 

ಕೊಡುತ್ತಾನೆ. ತೆರೆದ ಕಣ್ಣು ಗಳಿಂದ ಶಿಷ್ಯಮ ಕೋಲಿನ ತುದಿಯನ್ನ. ದಿಟ್ಟಸಿ 

ನೋಡಬೇಕು. ಗುರುಶಿಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ದೀಪ ಮಾತ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕ 

ಕಡೆ ಕಗ್ಗತ್ತಲೆ. ಇದಂಂದಾಗಿ ಶಿಷ್ಯನು ದಿಗಂತದವರೆಗೂ ದೃಷ್ಟಿ ಯನ್ನು ಬೀರಬಲ್ಲನು. 

ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಉರಿಬಾರದಂತೆ ಹಸುವಿನ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಕೈಬೆರಳುಗಳಿಂದ 

ಎರಡು ರೆಪ್ಪೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ, ನೆಟ್ಟದೃಷ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿ 

ಪ್ರಯಾಸಕರವಾದ 'ಸಾಧನೆ. 

ಇದಾದ ನಂತರ ಮುದ್ರೆಗಳ ಅಭ್ಯಾಸ. ಇದರಲ್ಲಿ ೨೪ ಹಸ್ತ ಮುದ್ರೆಗಳಿವೆ. 

ಒಂದು ಮತ್ತು ಎರಡು ಹಸ್ತಗಳಿಂದ ಹಿಡಿಯುವ ಮುದ್ರೆಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಒಂದು 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರವನ್ನೇ ಅಭಿನಯಿನಬಲ್ಲರು. ಮುದ್ರಾಭಿನಯವು ಬಹುವಿಸ್ತಾರ 

ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಕರಣವಿದ್ದಂತೆ ಕಥಕಳಿಯ 

ಅಭಿನಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಕರಣ ರೂವದ ಮುದ್ರೆಗಳೂ ಇವೆ. ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಗೆ 
ಗಳಿವೆ. 

' ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಅಧವಾ ಸಹಜ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಲಾವಿದನು ಸನ್ನಿವೇಶ 

ಮತ್ತು ಸ್ಫೂರ್ತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಮನೋಭಾವಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ತೋರಿಸಬಹುದು. 

೨. ಪ್ರತಿರೂಪಿಯು ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ರೂಪವು ಕಣ್ಣಿನ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಬರು 

ನಂತೆ ಮಾಡುವ ಮುದ್ರಾಭಿನಯ. 

೩. ಆರಾಧನೆ, ಅರ್ಪಣೆ, ವರದಾಜಭಯ, ಪೂಜಾವಿಧಾನ ಮುಂತಾದುವನ್ನು 

ತೋರಿಸಲು ಮಾಡುವ ಕ್ಲವಾರು ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಪ್ರ ದರ್ಶಿಸುವುದು ಪ್ರಸಾರಿತ. 

ಈ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಆ ಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನವರಸಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ek ನಂತರ ಅವನು ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ಕಥಕಳಿ ನ ನೃತ್ಯ 

ಕಲಾವಿದನಾಗುತ್ತಾನೆ. 

ಕಲಾವಿದರು ವಿಶೇಷವಾದ ವೇಷಭೂಷಣ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದರಿಂದ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವು ಮಾಯವಾಗಿ ಕಥೆಯ ಪಾತ್ರ ವೇ "ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ 

ನಿಂತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಕಥಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬು ಪಾತ ತ್ರಗಳಿರುತ್ತ ವೆ. 

೧. ಸಾಕ್ವಿಕ--ದೇವಾಧಿದೇವತೆಗಳು, ಅಪ್ಸರೆಯರು ಇತ್ಯಾದಿ 

೨. ರಾಜಸಿಕ -ಭೂತಕ್ರಿ (ತಗಳು, ದುಷ ರು, ತು ಇತ್ಯಾದಿ. 

೩. ತಾಮಸಿಕರುದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಭೀಕರ ಕ್ರೂ ರ,ಪ್ರ ಚಂಡಪಾತ್ರ ಗಳು. 

ಈ ಮೂರು ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರ ಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇಕಿ ಐನಿಧೆ ಸ ಇ ಲೇಪನವಿರುತ್ತ ದೆ. 
ರಂಗಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿದೊಡನೆ ಅದು ಸಾತ್ವಿಕವೋ, ರಾಜಸಿಕವೋ, ತಾಮ 
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ಸಿಕವೋ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾತ್ವಿಕಕ್ಕೆ ಹಸಿರ, ರಾಜಸಿಕಕ್ಕೆ ಕೆಂಪು, 

ತಾಮಸಿಕಕ್ಕೆ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಗಳರುತ್ತ ವೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಸಿಕ ಗುಣಗಳೆರಡೂ 

ಇದ್ದವರಿಗೆ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವಿರುತ್ತದೆ. ಬಣ್ಣಲೇಪನದಲ್ಲಿ ಭೇದವಿರುವುದಲ್ಲದೆ, ವೇಷ 
ಧಾರಿಗಳು ಕಟ್ಟುವ ಕಿರೀಟಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಭೇದವಿದ್ದೂ ಅವು ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸು 

ತ್ತವೆ. ದೊಡ್ಡ ಕಿರೀಟಗಳನ್ನು, ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ಗಳ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿದೆ ಈ 

ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಪುರಾಣಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ರಂಗಸ್ಕೃ ಕ್ಕೆ ಇಳಿದುಬಂದ ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ 

ಗಳಂತೆ ಕಾಣುವರು. 

ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಬಣ್ಣ ಗಳು ಐದು--*ೆಂಪು, ಹಸಿರು, ಹಳದಿ, 

ಕಪು ವ ಮತ್ತು ಬಿಳಿ. ಈ ಬಣ್ಣ ಗಳು ಶೋಭೆಯನ್ನೂ, ಕಾಂತಿಯನ್ನೂ, ದೀಪ್ತಿ 

ಯನ್ನೂ, ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನೂ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬಣ್ಣ ಲೇಪನಗಳಿಗೆ 

ಸರಿಯಾದ ದೊಡ್ಡ ಅಗಲವಾದ ಲಂಗಗಳು, ಅವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಬಟ್ಟೆಗಳು 

ಮತ್ತು ಮಣಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಿ ಅಮಾನುಷ ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾಕೆ. 

ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ವೇಷಭೂಷಣ, ಬಣ್ಣಗಳ ವೈಚಿತ್ರ $ವನ್ನು 

ಮಲೆನಾಡಿನ ಯಕ್ಷಗಾನದ ಬಯಲಾಟದ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 

ಕಥಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಯ ಮತ್ತು ' ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಮಿಲನವಿದೆ. 
ಚೌಕಿಯಾರ್ ಕೂತ್ತು ಮತ್ತು ಕುಡಿಯಾಟ್ಟಿಂ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ನೃತ್ಯಗಳೂ, 

ನಾಟಕಗಳೂ ಮತ್ತು ಭಗವತಿಯ ಉಪಾಸನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೃತ್ಯಗಳಾದ 

ಮುಟಯಟ್ಟು, ತೀರ್ಯಾಟ್ಟಿಂ, ತೀಯಾಟ್ಟಿಂ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕವಾದ ಶಸ್ತ್ರಕಳಿ, 
ಎರುಮಟ್ಟುಕಳಿ ಮುಂತಾದ ವೀರ ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲದೆ, ಒರಟು ಜಾನಪದ ನಾಟಕ 

ಗಳಾದ ಕಂಸನಾಟಕಂ, ವಿನಾನಾಕ್ಷಿನಾಟಿಕಂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷ್ಣಾ ಟ್ಚಂ, ರಾಮನಾಟ್ವಂ 

ಎಂಬ ನೃತ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ಕಥಕಳಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿವೆ. 

ಚೌಕಿಯಾರ್ ಕೂತ್ತು ಎಂಬುದು ಚೌಕಿಯಾರ್ ಕುಲದವರು ಮಾತ್ರ 

ಪ್ರ ದರ್ಶಿಸಬೇಕಾದ ನೃತ್ಯ. ಇದು ಬಹೆಳ ಧಾರ್ನಿಕವೂ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತವೂ 

ಆದ ಮನರಂಜನೆ. ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ವಿನಾಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೂತಂಬಳಂ 

ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕ ರಂಗಸ್ಥ ಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರದರ್ಶನ 

ಕಾರನಾದ ಚೌಕಿಯಾರ್ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಕತೆಗಾರ, ಚತುರ, ವಿವೇಕಿ, ರಸಿಕ ಮತ್ತು 

ಹಾಸ್ಯರಸದಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಬಲ್ಲವನು. ಆಖ್ಯಾನವು ಮುಂದುವರಿದಂತೆ 

ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬೇರೆ ಬೇರಿ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಅನನ್ಯಭಾವದಿಂದ ವಿಕಟವಾಗಿ 

ವಿನೋದವಾಗಿ ನಟಸುತ್ತಾನೆ. ನಂಬಿಯಾರ್ ಕುಲಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವನೊಬ್ಬ ಪ್ರದರ್ಶನದ 

ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ, ಬೇಕಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಿರುವು ಎಂಬ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ತಾಮ್ರದ 

ನಗಾರಿಯನ್ನೂ ತಾಳಗಳನ್ನೂ ನುಡಿಸುತ್ತಾ ನೆ. 

ಕೂಡಿಯಾಟ್ಟಿಂ ಎಂಬುದು ಅದರ ಹೆಸರೇ ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಅನೇಕರು ಸೇರಿ 
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ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ನಾಟಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಭಿನಯವು 

ಇದರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಮುಟಿಬಟ್ಟು,” ತೀರ್ಯಾಟ್ಟ ೨ ತೀಯಾಟ್ಸ್ಟ ಎಂಬ ಕೆಲವು ನೃತ್ಯಗಳು 

ಭಗವತಿಯ ಇುಪಾಸತೆನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮುಖ್ಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ನೃತ್ಯ ಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಭಗವತಿಯ ದಿವ್ಯ ಗುಣಗಳ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. pS ಪ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು 

ರಾಕ್ಷಸ ರಾಶ್ಷಸಿಯರ ಪಾತ್ರಧಾರಿಗಳು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತ್ವ ದೇದೀಪ್ಯಮಾನವಾದ ಸಕಲಾ 

ಭರಣ ಭೂಷಿತವಾದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನೋ ಅಥವಾ ಭಯಂಕರವಾದ ಹಾಗೂ 

ಅಸಹ್ಯವಾದ ವೇಷಭೂಷಣಗಳನ್ನೋ ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ... ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು 

ಧಾರ್ಮಿಕ ನೃತ್ಯಗಳಾದ ಯಾತ್ರಕಳಿ, ಶಸ್ತ್ರಕಳಿ, ಸಂಘಕಳಿ ಮತ್ತು ಎರು ಮತ್ತು 

ಹೆಳಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧವಿರುವ ನೃತ್ಯಗಳು. ಕುಳ್ಳಲ್' ಎಂಬುದು 

ಏಕವ್ಯಕ್ತಿಯ ನೃತ್ಯವಾಗಿದ್ದು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮದುವೆ ಅಧವಾ ಇತರ ಖಾಸಗೀ 

ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗುತ್ತ ಡೆ. ನೃತ್ಯಗಾರನು ಅಪೂರ್ವ ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿ 

ಯುಳ್ಳವನೂ, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವವನೂ ಆಗಿರುತ್ತಾನೆ. ವೇಷ 

ಭೂಷಣಗಳು, ವುಖ ಬಣ್ಣ ಗಳು ಕಧಕಳಿಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರ ದರ್ಶನದ 

ಮಧ್ಯೆ ನೃತ್ಯಗಾರನು ಕೆಲವು ತೀವ್ರಗತಿಯ ಪಾದಚಲನೆಯನ್ನೂ ನೃತ್ಯವಿಧಾನ 

ಗಳನ್ನೂ ಮಾಡಿ ವಿರಮಿಸುತ್ತಾನೆ. ಪಕ್ಕಮಾದ್ಯವಾದಕರು ಸತತವಾಗಿ ಸಂಗೀತ 

ಒದಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕಥಾಸಾತ್ರ —ನೃತ್ಯನಾಟಕ ಅಥವಾ ಗೇಯನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪಾತ್ರ. 
ಶದಂಬ- ಶ್ರ ಹ ರುಂಪತಾಳದ ಹೆಸರು. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ತೈ 

೬ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲವಾಗುತ್ತ ಡೆ. 

ಕದಳೀರಸ- ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ರುಚಿ ಎಂದರ್ಥ. ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳನ್ನು 
ಅವುಗಳ ರಸ ಭಾವಕ್ತ ನುಗುಣವಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಾ ಫ್ಲಿರಸ, ನಾಳಿಕೇರರಸ ಮತ್ತು ಕದಳೀ 
ರೆಸವೆಂದು ಹರಣ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಸರತ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ಲಲಿತವಾಗಿದ್ದು 
ತಿಳಿದು ಅನುಭವಿಸಲು ಸ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕಷ್ಟ ವಾಗದಿರುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಸ್ಪಾ ರಸಕ್ಕೆ 
ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ದಾ ್ರಾಕ್ಷಿಯನು, ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಸನದ ನಲ 
ಅದರ ಸವಿ ಹತ್ತುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕ್ಯ ಕೃತಿಗಳು ದ್ರಾ ಕ್ಲ್ಯಾರಸದ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ. 
ಹೆಲವು ಸಲ ಕೇಳಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಸುಭಾಸ ಸಾಧ್ಯವಿರುವ 
ಕೃತಿಗಳು ನಾಳೀಕೇರರಸದಂತೆ. ಎಳನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ಮೊದಲು ಅದರ 
ಮಟಿ ಸಿಯನ್ನು ತೆಗೆದು ಕರಟಿವನ್ನು ಒಂದು ಶುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಒಡೆಯಬೇಕು. 
ಹೀಗೆ ಸ ಲ್ಪ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟ ನಂತರ "ರುಚಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಮುತ್ತು 
ಸ್ವಾಮಿ “ತಂ ಕೃತಿಗಳು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಬಾಳೆಯ ಹೆಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವ 
ವು ಸಿಪೆ ನೈ ಯನ್ನು ಸುಲಿಯಬೇಕು. ಶ್ಯಾಮಾಶಾಶ್ರಿಗಳ ಕೃತಿಗಳು ಬಾಳೆಯ 
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ಹಣ್ಣಿ ನಂತೆ ಇವರ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳು ಬೇಕೆರಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸರೋಜದಳನೇತ್ರಿ ಎಂಬ ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗದ ಕೃತಿಯು ದ್ರಾಕ್ಸ್ಟಾರಸ ಸೂಚಕ 

ವಾಗಿದೆ ಈ ರಸದ ಕೃತಿಗಳು ಭಾವಪ್ರ ಧಾನವಾದುವು. ನಾಳಿಕೇರ ಕೃತಿಗಳು 

ರಾಗಪ್ರ ಧಾನವಾದುವು. ಕದಳೀರಸದ ಕೃತಿಗಳು .ತಾಳ ಪ್ರಧಾನವಾದುವು. 

ಕದನ ಕುತೂಹಲ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮದಪನಿಗಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಉಪಾಂಗ್ಕ ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ. ಇದನ್ನು ಪಟ್ಟಣಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ 

ಸೃಷ್ಟಿಸಿದರು. ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಗಮಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೂ ದ್ರುತ ನಡೆ 

ಯುಳ್ಳ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಉತ್ಸಾಹದಾಯಕ ರಾಗವಾಗಿದೆ. ಜಾರು ಮತ್ತು 

ಜಂಟ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿವೆ. ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯವೃಂದದಲ್ಲಿ 

ಮಡಿಸಲು ಬಹು ಸೊಗಸಾದ ಕೃತಿ ಪಟ್ಟ ಸಹ ರಚತೆಯಾದ ರಘುವಂಶ 

ಸುಧಾಂಬುಧಿ ಚೆಂದ್ರಶ್ರೀ ಎಂಬಾದು ಇದಕ್ಕೆ ಸುಂದರವಾದ ಚಿಟ್ಟೆಸ್ಟರಗಳನ್ನು 

ಪಚ್ಚಿ ಣಂರವರ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದ ತಿರುವ ಯ್ಯಾರ್” ಸುಬ್ರ ಹ್ಮಣ್ಯ ಸ ಅಯ್ಯರ್ರವರು 

ಸವಿದ 

ತೆದನ--ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆಯೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

(೧) ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 
ಅಃ ಸರನಿದವುಗಸ 

(೨) ಅ: ಸಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸಠಿದಪಮಸ 

ತೆನಕಗಿರಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಿತ್ರಾಂಬರಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪ ಸವಿಸೆ 

ಅಃ ಸವನಿದನಿಪಮಗಸ 

ಕನಕಗೀರ್ವಾಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸುಚರಿತ್ರದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪಮದನಿಸ 
ಅ: ಸದಪಮರಿಸ 

ಕನೆಕಘಂಟಾ-ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಛ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸಗರಿಗಮಪನಿದಸ 
ಅ: ಸನಿಪಮರಿಗಮುರಿಸ 
ಘನಕ್ಚೌರಿ- ಈ ರಾಗವು ೩೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಯಾಗಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸವಿಪಮಗರಿಸ 
ಕನಕಚಂದ್ರಿಕಾ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಈ: ಸರಿಗಮಹದ ಅಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕನಕಜ್ಯೋತಿಷ್ಠತಿ- ಈ ರಾಗವು ೭೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಸಿಕಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಮಪದನರಕಿಸ 

ಅ: ಸಥಿದಪಮನಸ 

ಕನಕದಾಸರು (೧೫೦೯-೧೬೦೭)---ಕನಕದಾಸರು ಪುರಂದರದಾಸರ ಸಮ 

ಕಾಲೀನರು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸರಾಯರ ಶಿಷ್ಯರು. ಪುರಂದರದಾಸರಂತೆಯೇ ಕೋಟೀಶ್ವರ 

ರಾಗಿದ್ದೂ ವೈರಾಗ್ಯತಾಳಿ ಕಾರಿದಾಸರಾದರು. 

ಇವರು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಂಡೆ ಕುರುಬರ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು ಧಾರವಾಡ 

ಜಿಲ್ಲೆ ಯೆ ಬಾಡೆ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮವು ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥ ಳ. ಮೊದಲು ವಿಜಯನಗರದ 

ಅರಸರ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಡಣಾಯಕರಾಗಿದ್ದರಂತೆ. ಇವರ ಆಗಿನ ಹೆಸರು ತಿಮ್ಮಣ್ಣ 
ಅಥವಾ ತಿಮ್ಮನಾ ಯಕ. ತಂದೆಯ ಹೆಸರು ಬೀರಪ್ಪ. ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು 

ಬಚ್ಚಮ್ಮ. ತಿಮ್ಮ ಮೊದಲು ಬಹಳ ಧಾರಾಳಚಿತ್ತದವನಾಗಿ ತನ್ನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದ 

ಬಡವರಿಗೂ ಅವಾಥರಿಗೂ ಉದಾರವಾಗಿ ಧೆನಕನಕಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿ ದ್ದು ದರಿಂದ 

ಕನಕನಾಯಕ ಎಂದು ಹೆಸರಾಯಿತು. 

ಕನಕನಾಯಕನು ರಣಶೂರನಾಗಿದ್ದು ವಿಜಯನಗರದ ರಾಜರ ಹರವಾಗಿ 

ಅನೇಕ ಕಾಳಗಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಲುಗೆಣಂಡನು. ಆದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ದೇವರು ಇವನಿಗೆ 
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು * ದಾಸನಾಗೋ ಕನಕ, ದಾಸನಾಗು? ಎಂದು ಹೇಳಿದ 

ನಂತೆ. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕನಕನಿಗೆ ಜ್ಞಾ ನೋದಯವಾಗಿ, ರಣಕೀರ್ತಿ, ರಾಜಸೇವೆ, 

ಅಧಿಕಾರ ವೈಭವ, ಎಲ್ಲವೂ ನಿಸ್ಟಾರವಾಗಿ ತೋರಿತು. ಕ್ಷಣಿಕವಾದ ಈ ವಿಷಯ 

ಗಳಿಗೆ ಆಸೆಸಟ್ಟು ದಾರಿತಪ್ಪಿದೆನೆಂದು ಮನಗಂಡು, « ಸಾಕುಸಾಕು ಮುನುಜಸೇವೆಯು* 

ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಮಾಡಿ, ಕನಕನಾಯೆಕ ಎಂಬ ತನ್ನ ಪದವಿಯನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಿ, ಐಶ್ವರ್ಯ 

ವನ್ನೆಲ್ಲ ದಾನಮಾಡಿ ಹೆರಿದಾಸನಾದನು. ಕನಕದಾಸರು ಕಾಗಿನೆಲೆ ಎಂಬ ಇನ್ನೊಂದು 
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ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಫೆಲೆಸಿದರು. ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ ಕೊಕೆಗೆ 

ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಂಧಾಮವನ್ನು ಸೇರಿದರು. 

ಕನಕದಾಸರು ಹರಿದಾನರಾದ ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ವೇ ಪರದೈೆವವೆಂದು ನಂಬಿ ಉಳಿದ 

ದೇವರುಗಳ ಪೂಜೆ ವ್ಯರ್ಧವೆಂದು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದುವರೆಗೆ ಆ ಜನರು ಆರಾಧಿ 
ಸುತ್ತಿದ್ದ ದ್ವೈವಗನನ್ನೆಲ್ಲ ವೊಳ್ಳುದೈವ, ಜಡದೈವ, ಶಕ್ತ್ರುದೈವ ಎಂದು ಬೀಕೆಸಿದರು. 

ಶೀನಕುಲದವನೆಂದು ಇತರರು ದಾಸರನ್ನು ಅಲ್ತಗಳೆದರೆ ಹೊಸಜೀವರ ಮಹಿಮೆಗೆ 
ಮನನೋತು ತನು ಕುಲದೈವವನ್ನು ಹೀನೈ ಸಿದನೆಂದು ಕುರುಬರು ಸಿಬಾ ಗಿ ಅವರನ್ನು 
ಹಿಂಸೆಗೆ ಗುರಿಪಡಿಸಿದರು. 

3 ಮುಟ್ಟಲಮ್ಮರು ಎನ್ನ್ನ ಬಂಧುಗಳು ಕಂಡರೆ 

ಆಟ್ಬ ಬಡಿವುತಲಿಹರೋ ಕೃಷ್ಣಾ ೫ ಎಂದು ದಾಸರು ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. 

ಜಲಜಾಕ್ಷ್ ಕಾಗಿನೆಲೆ ಯಾದಿಕೇಶನ ಮಠ 

ವೊಲಿಸಿ ಭಜಿಸದವನು ಹುಚ್ಚು ಕುರುಬ 

ಎಂಬ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಬಂದು, ಯಾವ ಹಿಂಸೆಗೂ ನೋಲದೆ, ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಅಳುಕದೆ ಎಕ 
ಚಿತ್ತದಿಂದ ಹರಿಧ್ಯಾನಪರಾಯಣರಾಗ್ಮಿ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಮಹಿಮಾತಿಶಯ 

ವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. 

ಇವರ ಹರಿಭಕ್ತಿಯ ಆಳ, ಧ್ಯಾನ, ತ್ಯಾಗಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಅಜ್ಜಾ, ನಿಗಳ ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರಿಗಳ ದುರ್ವರ್ತನೆಯಿಂನ ದಾಸರು ಬಹೆಳ ನೊಂದರು. 
ವಿಜಯನಗರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಶ್ರೀ ವ್ಯಾಸತೀರ್ಥರ ದಿವ್ಯ ಸಂದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಪರಮಾನು 
ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾದರು. ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ದಾಸರ ಮಹಿಮೆಯು ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೆ ¢ 

ಅರ್ಧವಾಯಿತು. ಮಠದ ಜನಕ್ಕೆ ಇದು ಅರ್ಥವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಕನಕದಾಸರಮೇಲೆ ದಯಮಾಡಲು ವ್ಯಾಸ 

ಮುನಿ ಮಠದವರೆಲ್ಲ ದೂರಿಕೊಂಬುವರೋ 

ಎಂದು ಪುರಂದರದಾಸರು ಬೇಸರಪಟ್ಟು ಕೊಂಡರು ಗುರುವಿನ ಪರಮಾನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ 

ಪಾತ್ರರಾದ ಕನಕದಾಸರು ಈ ಕುಹಕಿಗಳ ಕೀಟಲೆಗೆ ಕಂಗೆಡಲಿಲ್ಲ. 

ಕುಲಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ ನಿಮ್ಮ 

ಸುಲದನೆಲೆಯನೇನಾದರು ಬಲ್ಲಿರಾ? 
ಎಂದು ಕುಲಮದ ದೂಸಷಿತರಿಗೆ ವಿವೇಕ ಹೇಳಿದರು. ಮುಂದೆ ದಾಸರು ಉಡುಪಿಗೆ 

ಹೋದಾಗ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದಾಸರು ದೇವಾಲಯದ 

ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಲು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಅವರಿಗೆ ಆಲಯದ ಗೋಡೆಯ 
ಒಂದು ಕೆಂಡಿಯಿಂದಲೇ ದರ್ಶನವಿತ್ತನು. ಇದೇ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕನಕನಕಿಂಡಿ. 

ಕನಕದಾಸರ ಕುಲ ಹರಿಭಕ್ತರ ಕುಲ. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇವರ ಸಮ 
ಕಾಲೀನರಿಗೆ ಕೊಂಚಕಾಲ ಹಿಡಿಯಿತು. 
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ಕನಕದಾಸರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಒದಗಲು ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಹಿಡಿಯಿತು. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ 

ತ್ನಜಿಸಿ ಹೆರಿದಾಸರಾದರೂ ಭಕ್ತಿ ಸ್ಲಿರವಾಗದೆ ಕೊಂಚಕಾಲ ತೊಳಲಾಡಿದರು. 
ಶ್ರಿ ಈ 

ಸಿರಭಕ್ತಿ ಲಭಿಸುವಂತೆ ಅನುಗ್ರ ಹಿಸಬೇಕೆಂದು ದಾಸರು ಭಗವಂತನನ್ನು ಬೇಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಾಡುವದುರಿತಗಳ ಬಿಡಿಸೆಂದು 

ಬೇಡಿ ಕೊಂಚೆ ನಾನಿನ್ನ 

ಕಾಯೊ ಕರುಣಾಕರನೆ ಕಡುಪಾಪಿ ನಾನು 

ನ್ಯಾಯವೆಂಬುದು ಎನ್ನೊ ಳೆಳ್ಳಿ ನಷ್ಟಿ ಲ್ಪ 

ಎಂದು ನಾನಾ ವಿಧೆವಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಜೀಡಿದರು. "ತನ್ನ ಜನ್ಮಾಂತರ ಕರ್ಮಫಲವನ್ನು 

ತೆಗಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 

* ಪ್ರಾಚೀನ ಕರ್ಮವು ಬಿಡಲರಿಯೆಡೋ 

ಯೋಚನೆಯನುಡಿ ಬಳಲುವುದೇಕೆ ಮನುಜ” 

ಎಂದು ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡರು. ಏಕಚೆತ್ತದಿಂದ ಹೆರಿಧ್ಯಾನಮಗ್ಬರಾದರು. ಆಗ ಇವರಿಗೆ 

ಶ್ರೀಹರಿಯ ದರ್ಶನಾನುಗ್ರ ಹವಾಯಿತು. 

*ಬದುಕಿದೆನು ಬದುಕಿದೆನು ಭವ ಎನಗೆ ಹಿಂಗಿತು 

ಪದುಮನಾಭನ ಪಾದದೊಲುವೆ ಎನಗಾಯಿತು* 

ಎಂದು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಹಿಗ್ಗಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪ್ರಚಾರ 

ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದರು. 

*ಎಲ್ಲಿರುವನೊ ರಂಗ ಎಂಬ ಸಂಶಯ ಬೇಡ 

ಎಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಕರೆಯೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದೊದಗುವನು? 

ಎಂದು ನಿಸ್ಸಂಶಯವಾಗಿ ತಿಳಿಯಹೇಳಿ ಹರಿನಾಮ ಕೀರ್ತನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ 

ಹೇಳಿದರು. 

* ಕೇಶವ ಎನ್ನಿರೋ ಕ್ಲೇಶನಾಶನನ ಕೇಶವ ಎನ್ನಿರೋ? 

* ಭಜಿಸಿಬದುಕೆಲೊ ಮನುಜ ಮನಮುಟ್ಟ ಹೆರಿಯ ? 

ಎಂದು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಶ್ರೀಹರಿಯ ಕರುಣೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ 

ಯಿಟ್ಟು ಅವಿಚಲ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ದೀರ್ಫಕಾಲ ಸಾಧೆನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಧೆಕನು 

ಸಜ್ಜನರ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. « ದಾಸನಾಗೋಭವಪಾಶನೀಗೋ ಎಂದು 

ಸಂಸಾರ ಬಂಧನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಕಪಟವೇಷ, ಬೂಟಿಕೆದ ಭಕ್ತಿ, ಅನಾಚಾರಗಳು ಇವರಿಗೆ ಸಹನೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಬಾಹ್ಯವೇಷದಿಂದ ಯಾರೂ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗರು. ಅಂತರಂಗ ಶುದ್ದಿಯಿಲ್ಲದೆ ಬರಿಯ 

ನಟನೆಯ ಭಕ್ತಿ ತರವಲ್ಲವೆಂದು ಸಾರಿ, ವೇಷಧಾರಿ ಜನರ ದುರ್ನಡತೆಯನ್ನು ಖಂಡಿ 

ಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ದಾಸರಿಗೆ ಅನಾಚಾರ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಡರೂ ಸಹಿಸದು. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಮನೋಸೈರ್ಮಲ್ಯ 

ಮತ್ತು ಸುಶೀಲವಂತಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. "ಶೀಲಭ್ರಷ್ಟ ನಿಗೆ ಭಗವಂತನು ಒಲಿಯನು ಎಂದರು 
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4 ಜಪವ ಮಾಡಿದರೇನು ತಪವ ಮಾಡಿದರೇನು, ಕಪಟಗುಣ ವಿಪರೀತ ಕಲುಷ 

ವಿದ್ವವರು ??. 

ಕನಕದಾಳರು ಲೋಕದ ಹಿತದೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ನಾಡಿನ ನಾನಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸಿ 

ಭಕ್ತಿ ತತ್ವದ ಹಿರಿಮೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. « ಭಜಿಸಿ ಬದುಕೆಲೊ ಮನುಜ 

ಮನಮುಟ್ಟಿ ಹೆರಿಯ? ಎಂದು ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದರು. ದಾಸರು ದೇಶದ ಅನೇಕ 
ಪುಣ್ಯಕೇ ಕೇತ” ನ Ke ಮಾಡಿದರು. ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯು ಸದ್ಗತಿಯನ್ನು 
ಹೊಂದುತ್ತದಕ್ಕೆ ಸ ಭ ಮಾರ್ಗನೆಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರನನ್ನು 
ಒಬ್ಬ ಶೆಟ್ರ ಗೆ EN ಹಾಸ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಜೆ 3 ತ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟ ಇಕ್ಕೆ ಹೋದ ದಾಸರು 

ಆ ಎನುವ ರಂಗನಾಧಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸೋಡಿ € ಹಾಕ್ ನೀನಿಲ್ಲಿ ಪವಡಿಸಿದೆ 

ಹೆರಿಯೆ ಜಗದೇಕ ವಿಖ್ಯಾತ ಪಶ್ಚಿ ಶ್ಚಿಮರಂಗನಾಥ > ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನ ಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಮೇಲುಕೋಟೆ, ಬೇಲೂರು, ಬಾಕಾಸುಕ, ಬಿಳಿಗಿರಿ, ತಿರುಕೋನಲ್ಲೂರು ಮುಂತಾದ 

ಹಲವು ಈಕೆ ನೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದರು. 

ಕನಕದಾಸರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವಗಳನ್ನು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದರೂ 

SRE ಸಿದ್ಧಾ ಆತವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾ ದೆ “ರಾಮಾನುಜ 

ಮತೋದ್ಧಾ ರಕ! RE ಪಾಶವಜ್ರ ದಂಡ” ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ತಮ್ಮ ಕೀತ್ ನೆಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಹೆರಿಯೆ ನಾನಾ "ಅವತಾರಗಳನು ಕುರಿತು ಹಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಬಾಗದ ಹಲವು ತ ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿ ರುವುದ್ಲಜಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ನೀಲಿ 
ಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಕೀತ- ನೆಗಳು ಭಕ್ತಿ, ವ್ಯಂಗ್ಗೆ, ಹಾಸ್ಯ ಶೃಂಗಾರ, 

ನಸ ಕಥೆ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧೆ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಭಕ್ತಿಪ ಪ್ರ ಚಾರ, 

ನೀತಿ ನಿರೂಪಣೆಗಳೆರಡೂ ಇವರ ಉಪದೇಶ ಸಾರ. 

ದಾಸರು ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿ, ನಳಚರಿತ್ರೆ » ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಮತ್ತು 

ಹರಿಭಕ್ತಿಸಾರ ಎಂಬ ನಾಲು ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಮೋಹನತರಂಗಿಣಿಯ 

ಕ್ಭ್ರ ಷ್ಣ ರು ಕ್ಮಿಣಿಯರ ವಿಹಾರ ವರ್ಣನೆಯಿಂದ ತೆಣಡಗಿ ಉಷಾ ಅನಿರುದ್ಧರ 

ಮಾಹ ಕಥೆಯವರೆಗೆ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ನಳಚರಿತ್ರೆಯು ದಾಸರ ಸೃ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹೆಳ 

ಲೋಕಪ್ರಿ ಯವಾದುದು " ರಾಮಧಾನ್ಯ ಚರಿಕ್ರೆ ಚ ರಾಗಿ ಮತ್ತು" ಅಕ್ಕಿಗೆ ನಡೆದ 

ಕಲಹದ “ಕಥೆಯಾದ ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರವಾದ ವ್ಯ. ಹೆರಿಭಕ್ತಿ ಸಾರವು: ಒಂದು ಉತ್ತಮ 

ಶತಕ ಗ್ರಂಥ. ಇದರ ವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ್ಯ ಮೂ * ರಕ್ಷಿಸು ನಮ ೬ನನವರತ > ಎಂಬ 

ಬೇಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಚನ ಬಾಸಕು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹರಿಭಕ್ತ ರು. ಉತ್ತಮ 

ಕೀರ್ತನಕಾರರು ಒಳ್ಳೆ ಯೆ ಕ ೈತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕ್ರ ಮಾನವತಾವಾದಿ. ಇಂತಹ 

ಭಾಗವತೋತ್ತಮರಿಗೆ ಈಡಾಗಿಲ್ಲವರು ಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿರಳವೆಂದು ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಹೇಳಿರುವುದು ಆಶ್ಚ ರ್ಯವಲ್ಲ. ಇಸರು ಪುರಂದರದಾಸರ ತಂಬೂರಿಯನ್ನು 
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ತಿರುಪತಿಯ ಭಂಡಾರದಕ್ಲಿಟ್ಟಿರು. ತಮ್ಮ ಏಕತಾರ್ನ್ನೂ ದಂಡವನ್ನೂ ಗರ್ಭಗ್ಗ ಹದ 

ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಿದರು. ಒಳಗೆ ಪ್ರವೇಶಮಾಡಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಐಕ್ಯರಾದರು. 

ಕೊನೆಯ ದಿನದಲ್ಲಿ ಕಾಗಿನೆಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಕನಕದಾಸರ 
ಕೀರ್ತನೆಗಳು -ಕಾಗಿನೆಲೆ ಆದಿಕೇಶವ” ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿವೆ. ಬೇಲೂರಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳು * ವೇಲಪುರಿಕೇಶವ ? ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿವೆ. 

ಕನಕದೀಪರ--ಈ ರಾಗವು ೪೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಶುಭಪಂತುವರಾಳಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದವನಠಿ 

ಅ: ದಪಮಗರಿಸನಿಸ 
ಕನಕನರ್ಮದ--ಈ ರಾಗವು ೬೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸುಚರಿತ್ರದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕನೆಕನಾಮಾಮಣಿ ಈ ರಾಗವು ೬೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರಿಷಭವ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ: ಸರಿಗರಿಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಠಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕನಕರಸಾಳಿ--ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧಿನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದವಿಸ 

ಅ; ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಕನಕವರಾಳಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸವನಿದನಿಪಮಗರಿಸ 

ಕನಕನಸಂತ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೆ 4ರವಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪನಿದಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕನಕಸಿಂಹಾರಪ--ಈ ರಾಗವು ೬೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಂತಾಮಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 
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ಕನಕಶ್ರೀಕಂಠಿ ಈ ರಾಗವು ೬೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೀತಿಮತಿಯೆ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪ ಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿಪಮರಿಸ 

ತನಕಭವಾನಿ “ಈ ರಾಗವು ೬೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಿತ್ರಾಂಬರಿಯೆ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಗಮಪದನಸ 
ಅ: ಸನಿಪಮರಿಸ 

ಕನಕಭೊಷಾವಳಿ-ಈ ರಾಗವು 3೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೇಮವತಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ಕನಕಾದ್ರಿ —ಈ ರಾಗವು ೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೇನುಕದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ ಜ್ ರಿಗಪದನಿಸ 

ಆನ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 

ಕನಕಾಂಗಿ ಇದು ಒಂದನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ 
ಶುದ್ಧ ಮೇಳ. 

ಆ: ಸರಿಗಮೆಪೆದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಪಂಚಮ ಮತ್ತು ಷಡ್ತಗಳಲ್ಲದೆ ಆ ಜ್ಯಾ ಶುದ್ಧ ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ ಸ್ಲೈಮಧ್ಯೆಮ, 

ಥ್ರ ವತ ಮತ್ತು ಇಷಾದಗಳು ಇದೆರ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವರಗಳು. ರಿಷಭ ಥ್ಸೆ ವತಗಳು ಮತ್ತು 

ಜಾ ಏಷಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ (ವತ್ತ ಷಡ್ಡವು ಗ್ರಹ; ನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು 

ಅಂಶಸ್ವರ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶ್ರೀಗಣನಾಧಂ ಭಜಾಮ್ಯಹಂ 

ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 

ಕನ್ನಡ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆಯ: ಮೇಳಕರ್ತ ಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ: ಸಗಮಹಪದಾನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಸದಾಪಮಗಾಮರಿಸ 
ಉಭಯವಕ್ರ ಷಾಡವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾಷಾಂಗರಾಗ. ದೆ ನಿದ ಪ ಎಂಬ ಪ್ರ ಯೋಗ 

ದಲ್ಲಿ ಕೆ ್ಸ ಶಿಕಿನಿಷಾದವೂ ದನಿಸಾ, ನಿಸೆದಾ, ರಸನಿಸಾಎಂಬಪ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಆಕರ ನಿಷಾದವು ಪ್ರ ಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ. ಸರಿಗಮ್ಮ ಸಮ ಗಮ ಎಂಬ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ದ್ನ ಥೈವತಗಳು ಜೀವಸ್ವರಗಳು. ಆರೋಹೆಣ 
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ದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಥ ಥೈವತವು ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಥ ಗಾಂಧಾರವು ಬಹು 

ರಂಜಕತ್ವವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತ ವೆ. ಕೆಲವು ಲಾಕ್ಷಣಿಕರ ಮತದಂತೆ ಇದು ೨೮ನೆಯ 

ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ 

ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು. 

ಸಾಕೇತನಿಕೇತನ — ರೂಪಕ — ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಇದೇಭಾಗ್ಯಮು — ಛಾಪು ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಭಜರೇಭಜಮಾನಸ ಎ... ಭಾಪು ಇ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಶ್ರೀಮಾತೃ್ರಭೂ ತಂ — ಛಾಪು ಎಂ ಮುತ್ತು ಸ್ಟಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರು 

ಪರಿಪಾಹಿಮಾಂ ಶ್ರೀರಘುಷತೇ — ಆದಿ ಮ ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾ 

ಚಾರ್ಯ 

ಅಪರಾಜಿತೇ — ಆದಿ — ಮುತ್ತಯ್ಯಭಾಗವತರು 
ಇಟುವಂಬಿನಾವಲವು ಹಾ ತ್ರಿಪುಟ ಜು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

(ಪದ) 
(೨) ಇದೇ ಮೇಳಕರ್ತ ಜನ್ಯವಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಕನ್ನಡ ರಾಗವಿದೆ. 

ಆ: ಗರಿಗರಿಗಮಪಮದನಿಸ 
ಅ; ಸದಪಮಪಗಮರಿಸ 

ಕನ್ನಡಗೌಳ...ಈ ರಾಗವು ೨೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಗೌಳಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. 

(೧) ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗಸ 

(೨) ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿ,[ಹಮಮಗಸ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಮೊದಲಿನ ಪಕ್ಷದಂತೆಯೇ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದು ಈಗ ರೂಢಿ 

ಯಲ್ಲಿಜಿ. ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಕೈಶಿಕಿ ನಿಷಾದವೂ, ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 

ಗಾಂಧಾರವೂ ರಾಗಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು. ದೀನ ಮತ್ತು ಕರುಣ ರಸಪ ಪ್ರಧಾನವಾದ 

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಪಟ್ಟ ೦ ಸುಬ್ರ ಹೆ ಒಳ್ಳು ಅಯ್ಯರ್ರವರು ಮೈಸೂರು ₹ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನದಲ್ಲಿ 

ಈ ರಾಗವನ್ನು ಬಹು ವಿಸ್ಟಾ ರವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು 

ಹಾಡಿದರೆಂದು " ಪ್ರತೀತಿಯಿದೆ. ತ್ಯಾಗರಾ ಜರ ಸೊಗಸು ಜೂಡತರಮಾ ಮತ್ತು 

ಓರಜೂಪುಜೂ ತೇವ ಎಂಬ ರಚನೆಗಳು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು. 

ಕನ್ನಡ ಕಾಂಭೋದಿ--ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು 
ರಾಗ. 
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ಕನ್ನಡಕುರಂಜಿ - ಈ ರಾಗವು ೪೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧವಳಾಂಬರಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮರಿಸ 
ಕನ್ನಡದರ್ಬಾರ್-_ಈ ರಾಗವು ೩೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಂಗೇಯ 

ಭೂಷಣಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 

ಕನ್ನಡದೀಪರೆಈ ರಾಗವು ೪೪ನೆಯೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಭವಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

(೧) ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಪದಮಗರಿಸ 
(೨) ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಜ್ರ ಆ 

ಕೆನ್ನಡಪಂಚಮು-ಈ ರಾಗವು ೨೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಾರುಕೇಶಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

(೧) ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸಥಿದನಿದಪಮಗರಿಸ 

(೨) ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸವಿದನಿಪಮಗಸ 

ಕ್ನ್ನಡಮಲ್ಲ್ವಾರ್-ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭಿ ಟ್ರರವಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದಸ 
ಅ: ಸವನಿದಮಗಸ 

ಕನ್ನಡವತಾರುವ-ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗಸ 

ಕನ್ನಡವುನೋಹರಿ---ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳದ ಜನ್ಯವಾದ ಒಂದು 
ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗವೆಂದು ವೆಂಕಟಮಖಿಯ ಚತುರ್ಡಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಎಂಬ 
ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 
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ಕನ್ನೆಯ್ಯಭಾಗವತರು--ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಿಷ್ಯರು. 

ತಿರುವನಂತಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು. ಅದೇ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ 

ನೇಮಕಗೊಂಡು ಗೌರವಿಸಲ್ಪಟ್ಟರು. 
ಕನ್ನಡಸಾಳವಿ--ಈ ರಾಗವು ಆನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮತೋಡಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 

ಕನ್ನಡ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಈ ರಾಗವು ೧೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಟಕಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಮಗಮದಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಸ 

ಕನ್ನಡವರಾಳಿ- ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಮಪಹಪ ನಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿದನಿಪಗರಿಸ 

ಕನ್ನಡವೇಳಾವಳಿ ಈ ರಾಗವು ೪೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ದಿವ್ಯಮಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಪನಿಸರಿಗಮಪ 

ಅ: ಪಮಗರಿಸನಿದ ನಿಪ 

ಕನ್ಯಾವಿತಾನ--ಈ ರಾಗವು ೩೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಯಾಗಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದಥಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಗರಿಸ 

ಕನಿಷ್ಠ--ನಾಯಕನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಪಾತ್ರಳಾಗದಿರುವ ನಾಯಕಿ. 

ಈನಿಷ ಎಕ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದುದು ಎಂದರ್ಥ. ವಾದ್ಯವೃಂದಗಳನ್ನು 

ವಾದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ಹನುಸರಿಸಿ ಉತ್ತಮ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಮಕವೆಂದು 

ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಹಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 

ವಾದ್ಯಗಳು, ಮಧ್ಯಮ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ, ಮತ್ತು 

ಕನಿಷ್ಮಕ ವೃಂದದಲ್ಲಿ ಇರಕೇಬೇಕಾದ ಕಡಿಮೆ ಸಂಖ್ಯೆಯ ವಾದ್ಯಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ 

ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 
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ಶನಿಷ್ಟಿ ಕವಿಟಾಟು. ವೀಣೆ ಅಧವಾ ಗೋಡು ಪಕಿದ್ದ. ತಾಳದ ತಂತಿಗಳನ್ನೊ 

ಬಲಗೈಯ ಕಿರುಬೆರಳಿರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ವಿತಾಟುವುದು: 

ಕನ್ನುಸ್ವಾವಿು ನಟುವನಾರ್ ಇವರು ಣೃ ಶ್ಚತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. 

ಸಸ ಸೋದರ ಚತುಷ್ಟಯದ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವಕೆಃ »ಹಿವರು- ಬರೋಡಕ್ಕೆ 

ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು. ಅಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ದ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಶಾಲೆ 

ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯ 

ರಾಗಿದ್ದ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಮತಿ ಎಂಬುವರು ಇವರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ” ಶಿಷ್ಯರು. 

ಕಫಿಲಾ-ಈ ರಾಗವು ೧೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರೂಪವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ ಸ ರಿಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಕಪಿಸ್ಥಳಂ ಮೂಸ್ಟೆನಾರ್-ಕಪಿಸ್ಥಳಂ ಎಂಬುದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 

ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಒಂದು ಊರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಮೂವ್ಪನಾರ್ ಎಂಬುವರು 

ಸಂಗೀತಪ್ರಿ ಯರೂ ಪೋಷಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾದ 

ಉಮಯಾಳ್ಸು ರಂ ಕೃಷ್ಣ ನ್ದ ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಸುಂದರಭಾಗವತರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ 

ಕಲಿಯೆಲು ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪೋಷಣೆಗೆ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಉಚಿತ 

ವಸತಿ ಮತ್ತು ಊಟ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿವಾರವೂ ಅಭ್ಯಂಜನ ಸ್ವಾ ನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಳಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರ ಷೆ ತ್ಲ ಭಾಗವತರಿಂದ 4 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರಗತಿಯ ಸ ಬರುತ್ತಿರುವವರೆಗೂ 

ಕಪಿಸ್ತ ಳದ ಛತ್ರಂ ದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅನುಕೂಲಗಳು ಡೆಣರಕುತ್ತಿದು ವು. ಮೂಪ್ಪ 

ನಾರರ ಟಬ ವರ್ಗದವರು ತಿರುವೆ, ಕ ಯ್ಯಾಂಿನ ತ್ಯಾಗರಾಜೋತ್ಸೆ ವದಲ್ಲಿ ಇಕಾ 

ಶ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಸಕ್ತಿವಹಿಸಿ ಉದಾರವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ಶು 

ಕಪಿತ್ಯಹಸ್ತ---ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಅಸೌಯುತ ಹೆಸ್ತಮುದ್ರೆ . 

ಶಿಖರ ಹೆಸ್ತ ದ ಅಂಗುಷ್ಮದ ಮೇಲೆ ತರದೆ. ಮಡಿಸಿದರೆ ಕಪಿತ್ಮಹೆಸ್ತ 

ವಾಗುವುದು. ಲಕ್ಷಿ ಸಿ ಸರೆಸ್ವತಿಯರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು, ಸುತ್ತುವುದು, ತಾಳವನ್ನು 

ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳು ವಿಕೆ ಹಾಲು ಹಿಂಡುವಿಕೆ, ಕಾಡಿಗೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಳ್ಳುವುದು, 

ಆನಂದಕ್ಕಾಗಿ "ಪುಷ್ಪ ಹಿಡಿದುಕೊಳು ವುದು, ಮುಸುಕು ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳು ವುದು, ಧೊಪ 

ದೀಪಾರ್ಚನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ವ್ರ ಹಸ್ತ ಉಸಯೋಗಿಸಲ್ಲ ) ಡುವುದು. 

ಪಡಿ ಬಾ ಜಸ ಕಡ್ಡಿ ಯಿಂದ. ಮುಡಿಸಲಾಗುವ ಡ್ಯ ಸಣ ಫ್ಲಮದ್ದ ಲೆ. 

ಕಪ್ಪಲ್---ಇದು ತಮಿಳಿನ ಓಡಂ ಅಥವಾ ಪುನ್ನಾಗವರಾಳಿರಾಗ. ಪ್ರಾ ಪ್ರಾರಂಭ 

ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾ ಯದೆ ಭಾಗವನ್ನು ವಿಳಂಬದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವರು ಮಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು 

ದ್ರುತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವರು. ವಿಳಂಬದ ಭಾಗವು ಚತುರಶ್ರಗತಿ ಸತಾಳದಲ್ಲಿ, 

ಮಿಕ್ಕಭಾಗವು ಖಂಡಗತಿ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಫವಾದ ಕಥಾನಕಗಳನ್ನು 
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ಈ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಮಾಯಣದ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ನಿರೂಪಿಸಿರುವುದು ರಾಮಾಯಣಕಪ್ಪ ಲ್. 

ಕರ್ಪೂರ--ಈ ರಾಗವು ೩೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಗಾನಂದಿನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸಠಿದಪಮಸ 

ಕಪೋತ --ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅಂಜಲಿ ಹೆಸ್ತದಲ್ಲಿನ ಮೊದಲು ತುದಿ, ಪಾರ್ಶ್ವ 

ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು ತತ ಹೆಸ್ತ. ಪ್ರಮಾಣ, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಣೆ, 

ವಿನಯ, ಒಪ್ಪಿಗೆತೋರುವಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಸ್ತ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುವುದು. 

ಕಫ್ಟೆ--ಇದು.. ಈಗ ವ್ರಚಲಿತವಿಲ್ಲದ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 
ಜತಿಗಳಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ದೇಶೀಪ್ರಬಂಧ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 

ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ (ಸಂಪುಟ ೨. ಪು. ೧೧೯೧) 

ಕೊಟ್ಟದೆ. ಇದು ಯಮುನಾಸಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಆದಿತಾಳದ ಪ್ರಬಂಧ. 

ಕಬೀರದಾಸರು--ಭಾರತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯ ಕಾಲವು 

ಹಿಂದೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಯಲ್ಲಿ ಸುವರ್ಣಯುಗವಾಗಿದೆ. ಈ ಯುಗದ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಭಕ್ತಿಯೇ ಮೂಲಚೇತನ. ಒಂದೊಂದು ಭಕ್ತಿಸಾಧನೆಯ ಪಂಧಕ್ಕೆ 

ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಮೂಲ ಪ್ರವರ್ತಕರಾಗಿದ್ದರು. ಜ್ಞಾ ನಭಕ್ತಿಗೆ ಕಬೀರದಾಸರೂ, 

ರಾಮಭಕ್ತಿಗೆ ತುಳಸೀದಾಸರೂ, ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಗೆ ಸೂರದಾಸರೂ ಮೂಲಪ ಪ್ರವರ್ತಕ 

ರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಕಬೀರದಾಸರ ಜೀವನವು ರಹಸ್ಯ ಭ್ರಮೆಗಳಿಂದಾವರಿಸಿದೆ. ಅವರ ಜನ್ಮ, 

ಕಾಲ್ಕ ಮರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿದರ್ಶನಗಳೂ ಸಿಕ್ಫುತ್ತಿ ಲ್ಲ. ಜನ 

ಜನಿತವಾದ ಒಂದು ಕತೆ ಹೀಗಿದೆ. ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಂಬುವರಿದ್ದರು. 

ಅವರ ಭಕ್ತನಾದ ಓರ್ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಓರ್ವ ವಿಧೆವಾಪುತ್ರಿ ಇದ್ದ ಳು. ಅವಳು 

ಒಂದು ಸಲ ತಂದೆಯ ಸಂಗಡ ಸಾ ಶ್ರಮಿಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಫಮಸರಿಸಿದಾಗ 

« ಪುತ್ರವತೀಭವ >: ಎಂದು ಅವರು a ಮಹಾತ್ಮರ ಮಡಿಯು 

ಹುಸಿಯಾಗುವುದುಂಟಿ ? ಅದರಂತೆ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗು ಜನಿಸಿತು. 

ಜನಾಪವಾದ ಹಾಗೂ ಮರ್ಯಾದೆಯ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಆಕೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಲಹರತಾರಾ 

ಎಂಬ ಕೆರೆಯ ದಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಳಂತೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಆಲೀ 

ಅಧವಾ ನೀರೂ ಎಂಬ ನೇಕಾರನು ಅದನ್ನು ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಇತ್ತಿಕೊಂಡು ಹೋಗಿ 

ಜೋಪಾನವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಿದನು. ಸಂತಾನಹೀನರಾದ ನೀರೂ ಮತ್ತು ನೀಮಾ 

ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಯಿತು. ಈ ಮಗುವೇ ಬೆಳೆದು ಮುಂದೆ ಕಬೀರ 

ದಾಸನಾದನು. 
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ಕಬೀರದಾಸರ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಜನಜನಿತವಾದ ಮಾತೇ ಆಧಾರ ಇವರು 

೧೪೫೬ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ೧೫೬೫ರಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾದರು. ಗುರುಗಳ ಉಪದೇಶವಲ್ಲದೆ 
ಉಪದೇಶವನ್ನು ಯಾರೂ ಮಾನ್ಯ ಮಾಡರೆಂಡು ತಿಳಿದು ಗುರುವಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿ 

ತೊಡಗಿದರು ಆಗ ಕಾಶಿಯಲ್ಲಿ" ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿ ರಾಮಾನಂದರು ಪ್ರ ಪ್ರತಿದಿನ 

ಪ್ರಾತಃಕಾಲ ಬ್ರಾ ತ್ರಾಹ್ಮೀಮುಹೂರ್ತದಲ್ಲಿ ಚತ ಚ ಘಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನಮಾಡಲು 

ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರು. ಕಬೀರರು ಈ ಘಟ್ಟದ ಮೆಟ್ಟಲಿನ ಮೇಲೆ ರರೂ 

ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಸ್ತಾನಾನಂತರ RO, ಕತ್ತ ಪೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಣದೆ ತಮ್ಮ ಪಾದವನ್ನು 

ಕಬಿ*ರರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ರು. ಆಗ ಸ್ವಾವಿನಿಯವರ ಬಾಯಿಂದ ರಾಮ ರಾಮ 

ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಹೊರಟತು. ಕಬೀರರು ತಕ್ಷಣವೇ ಎದ್ದು ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಪಾದವನ್ನು 

ಹಿಡಿದು * ನೀನಿಂದು ರಾಮನಾಮದ ಮಂತ ತ್ರವನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಿರಿ? 

ಎಂದರು. ರಾಮಾನಂದರು ಪ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಿಸ ನಿಸ ಸದೆ ಹೊರಟುಹೋದರು. ಅಂದಿನಿಂದ 

ಕಬೀರರು ರಾಮಾನಂದರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಕಬೀರರು ಮುಸಲ್ಮಾನ ತಂದೆ ತಾಯಿಂಗಳ 

ಮಗನಿರಲಿ, ಇಲ್ಲದಿರಲಿ, ಮುಸಲಾ ನ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಲಾಲನೆ ಪಾಲನೆಗಳನ್ನು 

ಪಡೆದಿದ್ದ ರೂ ಅವರ ಹಿಂದೂ ಎಟಾರವಾತಿಯು ಬಾಲ್ಯದಿಂದ ಹೆರಿಯುತ್ತ A, 

ಮುಸಲ್ಮಾನ ಕಬೀರ ಪಂಧದವರು ಕಬೀರರು ಸೂಫಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಫಕೀರ ಶೇಖ 

ತಕಿಯವರಿಂದ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪ ಪಡೆದರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ “ಬೀರು ತವ್ಮೂ 

ಗುರುಗಳ ನಿವಾಸವು ಬನಾರಸ್ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ. ಕಬೀರರು 

ಎರಡು ಸಲ ಮದುವೆಯಾದರೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯ ಹೆಂಡತಿ ಲೋಯಿಂ. 
ದ್ವಿತೀಯ ಪತ್ತಿ ಥೆನಿಯಾ ಎಂಬುವಳು. ಕಬೀರರು ಯಾವ ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. « ಮಸಿಕಾಗದ ಛುವೋನಹಿ, ಕಲಮಗಹ್ಯೋ ನಹಿಂಹಾಧೆ ?. 

ಇವರ ಅಂತ್ಯ ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಥೆಯಿದೆ. ಹಿಂದುಗಳು ಇವರ ಶರೀರ 

ವನ್ನು ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರ ಮಾಡಬೇಕೆಂದೂ, ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಗೋರಿಯಲ್ಲಿಡ ಬೇಕೆಂದೂ 

ಬಯಸಿದರು. ಆಗ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲಿ « ಜಗಳವಾಡಬೇಡಿ, ನನ್ನ ಶವವನ್ನು 

ಎತ್ತಿ ನೋಡಿ ೨ ಎಂದಾಗ, ದೇಹವು ಮಾಯವಾಗಿ ಹೊವಿನ ರಾಶಿಯಾಯಿತು. 

ಹಿಂದುಗಳು ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಹೊವನ್ನು ದಹೆನ ಮಾಡಿದರು. ಮುಸಲ್ಮಾನರು 

ಹೊಳಿದರು 

ಈವರೆಗೆ ಕಬೀರರ ೬೧ ಗ್ರಂಥಗಳು ದೊರಕಿವೆ. ಅವರು ಒಟ್ಟು ಸುಮಾರು 

೨೦೦೦೦ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವರ ರಚನೆಗಳ ವಿಷಯ ಜ್ಞಾ ನೋಪದೇಶ, 

ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ, ಸತ್ಯವಚನ, ವಿನಯ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಾಮಮಹಿಮೈೆ ಸ್ವರಜ್ಞಾ ನ 

ಮೊದಲಾದುವು. ವರ್ಣನಾಶೈೈಲಿ ಸರಳ. ಕಬೀರರು ಸಹೃದಯಿ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ 

ಭಕ್ತ, ತಾರ್ಕಿಕ, ಪ್ರಚಾರಕ, ಲೋಕಚತುರ ಇವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶದ 

ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ. ಭಾವಗಳ ತೀವ್ರತೆ, ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜರ ತ್ರಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣ ವ ಸಂಪ್ರದಾಯ, 
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ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವಣ ಸಿದ್ದ ಹಾಗೂ ನಾಥಸಂಧ, ಪಶ್ಚಿಮದ ಸೂಫಿವಾದ, ಮಧ್ಯಾ 

ಚಾರ್ಯರು, ವಲ್ಲಭಚಾರ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. 

ಕಾರ್ಯದ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮನಿಚಾರ ಮತ್ತು ಆತ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು 

ವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳಿಸಿರುವರು. ಇವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು 

ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಈವಂಲ-ಈ ರಾಗವು ೨೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗೌರೀ ಮನೋಹರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಗಮದನಿಸ 

ಆ: ಸನಿಡಮಗಸ 
ಕಮಾಲಂ-- ಇದು ೬೦ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 

ಆ: ಸನಿದಮಗಸ 
ಕಮಲಂ --ಇವರ- ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟ್ಯಕಲಾವಿದೆ. 

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ತಿರುವಾಂಶೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. 

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಶಿವ್ಯೆ ಭರತನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮೂವ್ವಲೂರು 

ಸಭಾಪತಿ ಅಯ್ಯರ್ರವರಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು. ಸಭಾಪತಿ ಅಯ್ಯರ್ರವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟ್ಯಾ 

ಜಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು " ರಾಜಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ 

ದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. ಇವು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನ ಸದಗಳಷೆ ಕ್ಟ ಉತ್ತಮವಾದುವು. 

ಕಮಲಂಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಶಿಕ್ಷಣವು ಪೂರೈಸಿದ ನಂತರ ತ್ಯಾಗರಾಜರ 

ಆಶೀರ್ನಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹೆಂಬಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಒಂದು ಸಂಜೆ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಜಗಲಿಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಸಂದರ್ಶಕರು ಮತ್ತು 
ಶಿಷ್ಯರೊಡನೆ ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತಿ ದ್ವರು. ಆಗ ಕಮಲಂ ಸಂಪೂರ್ಣಾಲಂಕೃತಳಾಗಿ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಮಸ್ಕರಿಸಿ, ತಾನು ಸಭಾಪತಿ ಅಯ್ಯರ್'ರವರಲ್ಲಿ 

ನಾಟ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿರುವುದಾಗಿಯೂ, ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ 

ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಬಂದಿರುವುದಾಗಿಯೂ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಳು. 

ಸಭಾಪತಿ ಅಯ್ಯರ್ರವರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಅಪಾರ ಗೌರವವಿತ್ತು. ಅವರು ಸಂತೋಷ 

ದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೃತಿಗೆ ಅಭಿನಯ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಕಮಲಂ 

ತಕ್ಷಣವೇ ಛಾಪುತಾಳದಲ್ಲಿರುವ ತೋಡಿರಾಗದ €«ಎಂದುದಾಗಿನಾಡೋ` ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ 

ಅಭಿನಯ ಮಾಡಿದಳು. ಕರುಣರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಈ ಕೃತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಅಭಿನಯಿಸಿದಳು. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಅವಳೆ ಭರತನಾಟ್ಯವು ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಯಿತು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನ 

ಸ 

ಸ 

ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ವೀತಿಮತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ 
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ಪದ ಒಂದನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸಲು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಕಮಲಳ ಕೀರ್ತಿಯು ಬಹುವಾಗಿ ಹರಡಿತು. 
ಕಮಲನೃತ್ತ ದೇವಾಲಯಗಳ ನವಸಂಧಿ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಒಂದು 

ಬಗೆಯ ಬ್ರಹ್ಮಸಂಧಿ ನಾಟ್ಯ. 

ಕಮಲನಾರಾಯುಣಿ---ಈ ರಾಗವು ೫೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 4 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಸಿಸ 

ಅ: ಸಠಿದಪಮಗಮರಿಸ 
ಕವಮುಲಪಂಚಮು--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ 

ಗೌಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಪಮಗಮಪದನರನಿಸ 

ಅ; ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಕಮಂಲಪಾಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಸಿಕಾಭೂಷಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. K 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಕವಂಲಾಪತಿ-ಈ ರಾಗವು ೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ತಾನರೂಪಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಕಿದಪಗಸ 

ಕಮಲಾಪ್ತಪ್ರಿಯ--ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವಧೆಠಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಕಮಲಾತರಂಗಿಣಿ “ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಶಭೈರವಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 

ಕಮಲಾಭರಣ--ಈ ರಾಗವು ೪೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಶುಭಪಂತುವರಾಳಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ತ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಠನಿದಸ 

ಅ: ಸವನಿದಪನಿದಮಗರಿಸ 

ಸ 
- 

ಸ 
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ಕಮುಲನೋಹೆನ-- ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆ: ಸರಿಮಪನರನಿದಸ 

ಅಃ ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಕಮಲಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ (೧೯೩೪) ಇವರು ಈಗಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಟ್ಯ 

ಕಲಾವಿದೆ. ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರಿನ ಮಾಯಾವರಂನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 

ಸಿ. ಎನ್. ಮುತ್ತು ಕ.ಮಾರಪಿಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ವಯುವೂತು ರಾಮಯ್ಯ ಪಿಳ್ಳೆ ಯವರಲ್ಲಿ 

ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕಢಕ್ತೈಲಿಯ ನೃತ್ಯ ವನ್ನೂ ಕಲಿತಿದ್ದಾರೆ. 

ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನನಿತ್ತಿ 

ದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀಯ ನಾಟ್ಯವಲ್ಲದೆ "ಜನಪದ ನೃತ್ಯದಲ್ಲೂ ಪ್ರ ವೀಡಿರು ಆಕರ್ಷ 

ಜೀಯ ವೃತ ಲಾಲಿತ್ಯಮಯವಾದ ನಾಟ್ಟವು ಇವರ ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯದ 

ವಿಶೇಷಗಳು. 

ಕತಮಲಾತರಂಗಿಣಚಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಶಭೈರನಿಯ 

ಒಂದು ಚಸರಾ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ; ಸರಿ ದಪಮರಿಸ 

ಕಮುಲವಸಂತ --ಈ ರಾಗವು ೩೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಾಲಗನಾಟಿದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗರಿಸಮಪದನಿಸ 
ಅ:” ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಕಮಂಲವಿಲಸಿತ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನರಗ 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಾನಿಪಮಗಮರಿಸ 

ಕೆಮಲಾಸನಪ್ರಿ ಯ-ಈ ರಾಗವು ೨೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ವರುಣಫಿ ಬ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಹರಾರೆ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸ ನಿದಪಗರಿಸ 

ಕಮಲಸೂನ--ಈ ರಾಗವು ೩೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಜಲಾರ್ಣವದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದಸ 
ಅ: ಸವನಿಪದಪಮಗರಿಸ 
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ಕವಂಲಿವಿ- ಈ ರಾಗವು ೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕನಕಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪವಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿಪಮಗರಿಸ 
ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವು ೩೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಗಾನಂದಿನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಕಮಾಜಚ್ “ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಹೆರಿಕಾಂಭಛೋಜಿ ಮೇಳದ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಮಗಮಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸಥಿದಪಮಗರಿಸ 

ಈ ರಾಗವು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ 
ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿವೇಳದ ಭಾಷಾಂಗರಾಗವಾಗಿ ಅಂಗೀಕೃ ತವಾಗಿ ರೂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಷಾಡವ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ. ಮಧ್ಯಮ ನಿಷಾದಗಳು ವಾದಿಸಂವಾದಿಗಳು. ಮಧ್ಯಮ, 

ಧೈವತ ಮತ್ತು ನಿಷಾದಗಳು ರಂಜಕವಾದ ಜೀವಸ್ವರಗಳು. ಆರೋಹೆಣದಲ್ಲಿ ಕಾಕಲಿ 

ನಿಷಾದವೂ, ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಕೈಶಿಕಿನಿಷಾದವೂ ಬರುತ್ತವೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ರಚಿಸಿರುವ ಈ ರಾಗದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಾಂಗ ಸ್ವರೂಪವಿದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ರಚನೆಗಳು : 

ಕೃತಿ — ಸೀತಾಪತೀ ನಾಮನಸುನ -- ದೇಶಾದಿ ೨. ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಬ್ರೋಚೇವಾರಿವರುರ ಜಿ ಯು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ 

ಕಮಟಧ್ವಜ ಈ ರಾಗವು 2೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಗಸ 
ಕಮ್ಮುಜಿ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮಸ 
ಕರ್ಕಡಿಕೈ--ಭರತ ಸಿದ್ಧಾಂತವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (ಪು. ೫೩) ತಾಳಾಧ್ಯಾಯ 

ಧಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಮದ್ದಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮದ್ದಳೆ. 
ಕರ್ಕಟಕ ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಸಂಯುತ ಹೆಸ್ತ. ಕಪೋತ ಹಸ್ತ 

ದಲ್ಲಿನ ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬೆರಳು ಸಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರವಾಗಿ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ 
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ಚಾಚಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಕರ್ಕಟ ಅಧವಾ ಕರ್ಕಟಕ ಹೆಸ್ತ. ಗುಂಪನ್ನು ತೋರಿಸು 

ವಿಕೆ, ದಪ್ಪಕ್ಕಿರುವ ಪದಾರ್ಧ ತೋರಿಸುವಿಕೆ, ಶಂಖವನ್ನೂ ದುವಿಕೆ, ವಃ ಮುರಿಯು 

ವಿಕೆ, ಮರದ "ಕೊಂಬೆಯನ್ನು ಬಗ್ಗಿ ಸುವಿಕೆಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಸ್ತ NS ದು. 

ಕರ್ತಾರಾಗ-ಮೇಳಕರ್ತೆರಾಗವನ್ನು ಕರ್ತಾರಾಗವೆನ್ನು ವುದುಂಟು ಜನಕ 

ರಾಗ. ಇಂತಹ ರಾಗದಿಂದ ಅನೇಕ ಜನ್ಯರಾಗಗಳುಂಬಾಗುತ್ತವೆ. 

ಕರ್ನಾ -ತಿರುವಾರೂರು ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿರುವ ದೂರದರ್ಶಕ ಯಂತ್ರ 

ದಂತಿರುವ ತುತ್ತೂರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ೬ ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುವ ಎರಡು ಕೊಳಬೆಗಳಿವೆ. 

ಒಂದನ್ನು ಇನ್ನೊ ಂದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಊದುವ ಭಾಗವು ಗಂಟಿಯೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. 

ಇದು ರ ಅಗಲವಿದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕೊನೆಯು ೩ ಅಂಗುಲ ಅಗಲವಿದೆ. 

ಊದುವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ ಸಣ್ಣ ಪೀಪಿ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗಾಗಿ ಹಿಡಿದು 

ಊದುತ್ತಾರೆ. 

ಕರ-_ಸಂಕೀರ್ಣಜಾತಿ ರ್ಲುಂಪತಾಳದ ಹೆಸರು. ಇದರೆ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೧೨ 

ಅಕ್ಷರ ಕಾಲವಾಗುತ್ತ ದೆ 

ಕರಕ - ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಾಳದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗಸ 
ಕರ್ಯರಿ ಯಗ್ರೇದದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಂತೀವಾದ್ಯ. 

ಕರಗನೃ ತ್ಯ--ಇದು ತಲೆಯಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಿ ತುಂಬಿದ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಒಂದರ 

ಮೇಲೊಂದು ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಕುಣಿಯುವ ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃ ತ್ಯ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 

ಧರ್ಮರಾಯನ ಉತ್ಸ ವದ ಕರಗನೃತ್ನ ಶೈವ ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಾ ಪುರಾತನ 

ತಮಿಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ತೊಡಕೂತ್ತು ಅಥವಾ ” ತೂಡದಕುಣಿತ ಎಂದು 

ಹೆಸರು. ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಅಲೆಂಕರಿಸಿರುತ್ತಾ ಕ ಮೇಲೊಂದು ಮರದ ಗಿಣಿಯನ್ನು 

ಇಟ್ಟಿರುವರು. ಇವನ್ನು ತಲೆಯಮೇಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ತಾಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ 

ಹಾಕುತ್ತಾ, ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಬಾಗುತ್ತಾ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. 

ಎಷ್ಟೇ ಬಾಗಿದರೂ, ಕುಣಿದರೂ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಮಡಕೆಗಳು ಬೀಳದಂತೆ 

ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. ವಾದ್ಯವೃಂದದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಗಸ್ವರವನ್ನೂ, ಇಬ್ಬರು 
ಡೋಲನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಮದ್ದಲೆಯನ್ನೂ » ಒಬ್ಬನು ತಾಳವನ್ನೂ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದಕ್ಕೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ನ್ಯ ಯಾಂಡಿಮೇಳವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಜಾನಪದ ವಾದ್ಯವೃಂದ 

ಜೋರಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಇದರ ಸಂಗೀತವು ವಿಳಂಬದಲ್ಲಿದ್ದು ಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಡ್ರುತಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತ ಜೆ. ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಮತ್ತೊ ಂದ ಬಗೆಯ 
ಕುಡಿತ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿ ನ ಮಡಕೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸು 
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ತ್ತಿದ್ದರು... ಈಗ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಕೊಡಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

ಗಂಡಸರೇ ಕರಗದ ನೃತ್ಯವಾಡುತ್ತಾರೆ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ಪ್ರ್ರೀಯರೂ ಕರಗವನ್ನು 

ಹೊತ್ತು ಕುಣಿಯುವುದುಂಟು. ಹಳ್ಳಿಗಳ ಮಾರೀಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕರಗದ ನೃತ್ಯವನ್ನು 

ನೋಡಬಹುದು. 

ಕರತಾಳೆ --ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಟಕಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಎರಡು ಗುಂಡಾಗಿರುವ ಮರದ 

ತುಂಡುಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆ ಉಂಗುರವಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕ್ರ್ರೆ 

ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಳ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹರಿಕಥೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 

*ರತೋಂಯು --ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ರಾಗಗಳಿವೆ. 

(೧) ಈ ರಾಗವು ೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೇನಾವತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 

(೨) ಈ ರಾಗವು ೫೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿ ಯೆದ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮಸ 
ಕರಡಿ ಕೈ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ. ಇದರ ಶಬ್ದ ವು ಕರಡಿಯು 

ಗುರುಗುಟ್ಟುವ ಶಬ್ದ ವನ್ನು ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಡಿ ಕ್ಫೈ ಎಂಬ ಹೆಸರು 

ಬಂದಿದೆ. 

ಕರಡೀಶಮೋಳ --ವೀರಶೈವರ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವ ಎತ್ತರವಾದ 

ನಗಾರಿ. 

ಕರಡೀವಾದ್ಯ--ಇದು ಡಮರುಗದಂತಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾದ್ಯ. ತುದಿಗೆ 

ಬಟ್ಟಿ ಅಥವಾ ಮೆದುವಾದ ಇನ್ನಾವುದಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ 
ಯಿಂದ ಬಾರಿಸಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕರಣ - (೧) ರಾಗಾಲಾಪನೆಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾದ ರಾಗವರ್ಧಿನಿಯ 
ಹೆಸರು. ಅಕ್ಷಿಪ್ಲಿಕವಾದ ನಂತರ ಕರಣವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ತರುವಾಯ ಸ್ಥಾಯಿ 

ಅಥವಾ ಮಕರಿಣಿ ಭಾಗಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 

(೨) ಇದೊಂದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಭಂಗಿ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚಿದಂಬರಂ 

ನಟರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದ ಪೂರ್ವದಿಕ್ಕಿನ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ೧೦೮ ಕರಣಗಳ ಶಿಲ್ಪ 

ಗಳಿವೆ. 

ಕರಣೆ-ಮೃದಂಗದ ಬಲಮುಖದ ಮಧ್ಯೆ ಅಂಟಿಸಿರುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಗುಂಡಾ 

ಗಿರುವ ಭಾಗ. 



೧೬೦ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಕರಣಂ೦ಯುತಿ--ಇದು ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ೯೧ನೆ ತಾಳದ ಹೆಸರು. ಇದು ನಾಲ್ಕು 

ಮ್ರತಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೨ ಮಾತ್ರಾಕಾಲ ಅಥವಾ ೮ ಅಕ್ಷರ 

ಕಾಲವಾಗುತ್ತದೆ. 

ತರಣಿ ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಪಗಸ 

ಈರಪಾನಿ ಈ ರಾಗವು ೨೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗೌರೀಮನೋಹರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಪದವನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 

ಕರುಣಾಕರಿ ಈ ರಾಗವು ೬೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಮಪದನಿದಸ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮಸ 
ಕರುಣಪ್ರಿ ಯ ಈ ರಾಗವು ೩೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಾಲಗನಾಟಿದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ- ಸರಿಗಮನಿದಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಂಗರಿಸ 

ಕರುಣತಾಳೆ ಸಂಗೀತರತ್ಲಾಕರನೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೧೨೦ 
ದೇಶೀತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ. 

ಕರುಣಠಾಂರು--ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ಬಗೆಯ ಠಾಯ. 

ಕರುಣರಸ-- ಕರುಣಂ ಶೋಕದಿನಕ್ಕುಂ | 

ಮರಣಂ ಗತನಾದ ಬಂಧುವಾಲಂ ಬನವ ॥ 

ನ್ನ್ನುರು ಬಂಧ್ವ್ವಾಕ್ರಂದನದ ಮುಖ | 

ಭರದುದ್ದೀಪನ ನಿಭಾವಮಾ ರಸಕಕ್ಕುಂ Il 

(ಸಾಳ್ವ : ರಸರತ್ನಾಕರ ಪು ೩೭) 

ತನ್ನಂತೆ ಪರರೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಷ್ಟಪಡುವವರನ್ನು ಕಂಡು ಮರುಗುವುದರಿಂದ, 

ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದುಃಖದಿಂದ, ಯಾಕನೆಯಿಂದ, ಇಷ್ಟಜನ ವಿಯೋಗದಿಂದ, ಸಂಪತ್ತು 

ಹಾಳಾಗುವುದು, ವಧೆ. ಬಂಧೆನ ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಅಧವಾ ಕೇಳುವುದರಿಂದ, 

ಅನಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಗಾದಿ ಆಲಂಬನಗಳಿಂದ್ಕ ವಿಶ್ವಾಸ, ತನುತ್ತ, ಮೂರ್ಥ್ಛ್ಥಾದಿ ಅನು 

ಭಾವಗಳಿಂದ, ಸ್ವರಭೇದಾದಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಾವವು ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಿಂದ 
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ದೈನ್ಯ, ಆಲಸ್ಯ, ಆವೇಗ, ವಿಷಾದ, ಜಡತೆ, ಉನ್ಮಾದ, ಚಿಂತೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ 

ಭಾವಗಳುಂಬಾಗಿ ಶೋಕವೆಂಬ ಸಾ ಕಿಯಿಭಾವ ಉಂಟಾಗಿ ಚರ್ವಿತವಾಗಿ ಕರುಣರಸ 

ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತ್ಯಾಗ, ಆರ್ತತ್ತೆ ದೀನತೆ ಮುಂತಾದುವು ಕರುಣರಸಕಾರಕಗಳು. 

ನಿರ್ವೇದ, ಗ್ಲಾನಿ, ಚಿಂತೆ, ಮೋಹ್, ಅಶ್ರು » ವೈವರ್ಣ್ಯ್ಯ ಮೊದಲಾದುವು ಕರುಣರಸ 

ಪೂರಕಗಳು. ಇದರ ವಿಭಾವವು ನರ ಬಡತನ, ಮರಣ, ಸೆರೆ. ಅನು 

ಭಾವವು ಕಣ್ಣಿ ೇರಿಡುವುದು. ಶೋಕ, ಬಾಯಾರಿಕೆ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದಡ್ಕು 

ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಡುವುದು. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟವಿಯೋಗ, ಅನಿಷ್ಟ ಸಂಯೋಗ 

ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದು ಅತಿ ಸುಕುಮಾರವಾದ ರಸ ಇದರ ಅನುಭವಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಹೈದಯವು ಅ ಅಧಿಕವಾಗಿ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಹೈದಯ ಸಂವಾದ ಬಲದಿಂದ ಶೋಕನನ್ನೇ 

ಕೇವಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನು ಭವಿಸುತ್ತೆ, ಸ: 

ಪುನ್ನಾಗವರಾಳಿ, ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯ, ಮುಖಾರಿ, ಆಹಿರಿ, ಗೌಳೀಪಂತು, 

ಶಹಾನ, ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ಮುಂತಾದ ರಾಗಗಳು ಕರುಣರಸವನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ. 

ನ್ಭ ತೆ ರೂಪಕ ಮತ್ತು ಗೇಯನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕರುಣರಸ ಉಂಟುಮಾಡುವ ರಾಗಗಳನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ರೆ. 

ಕರಪಾಲಸೇಳ ಇದು ಕರ್ಣಾಟಕದ ಒಂದು ಜನಪದ ಮೇಳ. ಮುಖ್ಯ 

ಕಥೆಗಾರನೊಬ್ಬ ನು ಇಬ್ಬರು ಸಪೆನ್ನ ನೃತ್ಯಗಾರರೊಡನೆ ಜನಪ್ರಿ ಯವಾದ ತಥೆಯೊಂದನ್ನು 

ಪಾ ಅಭಿನಯಿಸ್ಸಿ ನಿಶೊಖಿಸಿ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡುವನು. ಸರಳವಾದ 

ವೇಷಭೂಷಣಗಕೊಂದಿಗೆ ಈ ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕರ್ಮಪು ಈ ರಾಗವು ಫಡ ಮೇಳಕರ್ತ ಭವಪ್ರಿ ಯದ ನನ ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸ ಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸಠಿದಪಮಗರಿಸ 

ಕರಮಖರಳಿ- ಎರಡು ಕೈಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಊದಿ ಕೊಳಲಿ 
ನಂತೆ ನ.ಡಿಸುವುದು. ಮೈ ಸೂರಿನ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಎಸ್. ಕೆ. ರಾಮಾಚಾರ್ 

ಎಂಬುವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರಮುರಳಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ಕರೂರು--ಈ ಸ್ವಳವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. » ಇದಕ್ಕೆ 

ಗರ್ಭಪುರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಸ್ಥ ಳವು ಹಿಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ 

ವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಕರೂರು ದೇವುಡಯ್ಯ ಮತ್ತು 

ಕರೂರು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಿ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವು ಭಾವಪುಷ್ಟಿಯಿಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಸರಳ 

ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಪಶುಪತೀಶ್ವರ ಮತ್ತು 

ಸೌಂದರ್ಯ ನಾಯಕ ಅಮ್ಮನವರ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾಗಿವೆ. ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ನಾರದ 
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ಗಾನಸಭಾ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ಸಭೆಯಿದೆ. ೧೮ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಾಗ್ಗೆ ಯ 

ಕಾರರಾಡದ ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರರು ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದರು. ಇವರು ಪಕ್ಕದ 

ನೆರೂಂನಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 

ಕರೂರು ಚಿನ್ನಸ್ಕಾವಿಂ ಅಯ್ಯರ್ ಇವರು ಈ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ 

ಖ್ಯಾತ ಪಿಟೀಲು ವಿಷ್ವಾಂಸರು. ಇವರ ತಂದೆ ಫಿಡಲ್ ನರಸಯ್ಯ ಎಂಬುವರು 
ಇವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ವೆದ್ರಜೇವುಡು (೧೮೬೦-೧೮೮೬) ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ದೇವುಡು 
(೧೮೬೨-೧೯೦೦) ಎಂಬುವರು ಖ್ಯಾತ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ 
ಅಯ್ದರ್ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರ ಚಿನ್ನದೇವುಡುರವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. 

ಈ ದೇವುಡು ಸಹೋದರರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯ ನೇಮಂ ಸುಬ್ರ ಹ್ಮಣ್ಯು ಅಯ್ಯರ್ರವರು 

ಶಿಷ್ಯರು. ಚಿನ್ನ ಸ್ವಾವಿನಯವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ತಿಷ್ಯ್ರಸರಂವರೆಗೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ 
ವಿದ್ವಾಂಸರು. 

ಕರಲಾಧರಿ- ಈ ರಾಗವು ೪೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಡ್ವಿಧಮಾರ್ಗಿಣಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದರಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಂ--ತಂಜಾವೂರಿನ ಏಬ್ರಹಾಂ ಪಂಡಿತರು ಬಕಿನಿರುವ 
ಒಂದು ಬೃಹದ್ಗ _€ಧ (೧೯೧೬). ಇದರಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ಪುರಾತನ 
ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹುವಾಗಿ ವಿಷಯ ಸಂಗ್ರಹೆ, ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಮತ್ತು 
ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಗಳು, ರಾಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ಮುಂತಾದುವು 
ಇರುವ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳ ಗ್ರಂಥ. 

ಕಲ್ಪಿ ತಸಂಗೀತ- ಈಗಾಗಲೇ ಕಲ್ಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುವ ಸಂಗೀತ. ಸಂಗೀತ ರಚನೆ 
ಗಳು ಕಲ್ಪಿ ತ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಮನೋಧರ್ಮ ಸಂಗೀತವು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪಿಸಿ 
ಹಾಡುವ ಸಂಗೀತ. 

ಕಲ್ಲುನಾಗಸ್ವರ--ಬಳಸದ ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವ ನಾಗಸ್ವರ. ಇಂತಹ 
ವಾದ್ಯವೆನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಳ್ವಾರ್ ತಿರುನಗರಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನೋಡ 
ಬಹುದು 

ಕಲ್ಲೋಲ--ಈ ರಾಗವು ೧೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹಾಟಕಾಂಬರಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ 
ರಾಗ, ಇದು ಸ್ವರಾಂತರ ಷಾಡವ ಉಪಾಂಗ ರಾಗ. ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ 
ಗಾಂಧಾರವು ಜೀವಸ್ವರ. ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಗೀತವಿದೆ, 

ಆಃ ಸಗಮಪದರಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದನಧಿಷಮಗಸ 
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ಕಲ್ಪೋಲಬಂಗಾಳ--ಈ ರಾಗವು ೩೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಯಾಗಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿಪದಮಗರಿಸ 
ಕೆಪ್ಲೋಲಧ್ಮನಿ-ಈ ರಾಗವು ೧೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಗಮಪನಿದನಿಸೆ 
ಅ: ಸರಠಿದಪಮನಿದಮಗಸರಿಸ 
ಕಲ್ಚೋಲಸಾವೇರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾರರಂಜಥಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪವದಸ 

ಅ; ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಕಲ್ಲೋಲಿನಿ —ಬೃಹೆದ್ದೆ ರ್ಮ ಪುರಾಣೋಕ್ತವಾಗಿರುವ ವಿಭಾಷಾರಾಗದ ಒಂದು 

ದಾಸಿರಾಗ, 

ಕಲೋಪಲತ--ರಿಷಭವು ಆಧಾರಸ್ವರವಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯಮ ಗ್ರಾಮ 

ಮೂರ್ಛನೆ, ಇದು ಈಗಿನ ತೋಡಿಮೇಳದಂತಿದೆ. 

ಕಲ್ಪ ಲತ --ಶಾರ್ಬ್ಗದೇವನ ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿ 

ರುವ ಒಂದು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ. 

ಕಲ್ಬತರಂ--ಅಹೋಬಲನ ಸಂಗೀತಪಾರಿಜಾತದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 
ರಾಗ. 

-ಕೆಲ್ಪವಲ್ಲಿ--ಶಾರ್ಬ್ಸ್ಣದೇವನ ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ. 

ಕಲ್ಪಿತ ಮೇಳಕರ್ತಗಳು-- ವೆಂಕಟಮುಖಿಯ ೭೨ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲೇ 
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ೧೯ ಮೇಳಗಳು. ಮಿಕ್ಕ ೫೩ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪ್ಯ್ಯಮಾನ ಮೇಳಗಳು 
ಅಂದರೆ ಆಗತಾನೆ ಜನಪ್ರಿ ಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಯಿಷ್ಯಮಾನ ಮೇಳ 

ಗಳು ಅಥವಾ ಮುಂದಿ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗುವಂಧ ಮೇಳಗಳು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು, 

ಕಲ್ಯಾಣ ಹೇಸರಿ-ಈ ರಾಗವು ೩೧ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಯಸಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ | 

ಆ: ಸರಿಗಪದಸ 

ಅ; ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಕಲ್ಯಾಣ ಕೈಶಿಕಿ- ವಿಜಯನಗರದ ದೊರೆ ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯ ವಿರಚಿತ 

ಅಮುಕ್ತಮಾಲ್ಯದಾ ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 



೧೬೪ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಕಲ್ಮಾಣಕೃ ಷಭಾಗವತರು ಇವರು ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಿರು 

ವಾಂಶೂರಿನ ದೊರೆ ಆಯಿಲಂ ತಿರುನಾಳರ ಆಸಾ ನದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಣಿಕರು. ಅವರು 

ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರೀತಿ ಬಹೆಳ ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ್ದಾ ಗಿತ್ತು. ಅತಿದ್ರುತ ಕಾಲದಲ್ಲ 

ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು. 

ಕಲ್ಯಾಣಗ್ೌರಿ--ಈ ರಾಗವು ೩೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರೂಲವರಾಳಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗರಿಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸದಪಗರಿಸ 
ಕಲ್ಯಾಲತರಂಗಿಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಜಿರಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮನಿದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದೆನಿಪದಪಮಗಮರಿಗಸ 
ಕಲ್ಯಾ ಣದಾಯಿನಿ- ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚ 

ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮದರಿ ಸ 

ಅ: ಸೆನಿಡದಮಗರಿಸ 

ಕಲ್ಯಾಣನಾ ಔಟ ಅಹೋಬಲನ ಸಂಗೀತಪಾರಿಜಾತವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 

ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಕಲ್ಯಾಣಭಾರತಿ--೧೯ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪುದುಕೋಟಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ 
ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ. 

ಕಲ್ಯಾಣಿ ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿ ರಾಗ. ಇದು 
ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಜನ್ರ ಯವಾದುದು. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಇದು ಸರ್ವಸ್ತರಗಮಕವರಿಕರಕ್ತಿರಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ೮೦ ಜನ್ಯರಾಗಗಳಿವೆ. 

ಆರೋಹಣ ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರಗಳು ಛಾಯಾಸ್ತರಗಳು. 

ರಿಷಭ, ಗಾಂಧಾರ, ದೈವತ, ನಿಷಾದಗಳು ಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಜ್ಯ 

ಪ್ರ ಯೋಗಗಳು ರಾಗದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಬಹು ಪ್ರಶಸ್ತವಾದ ರಾಗ. ಈ ರಾಗದ ಕೃತಿಗಳು ಸ್ಕರಿ,ಗ,ಪಷ್ಕ 

ಫಿ, ಸ್ಪರಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಪುರಾತನ ಷಡ್ವಗ್ರಾಮದ ಗಾಂಧಾರ 

ಮೂರ್ಛನ ಮತ್ತು ಮೊಡಲನೆ ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ ರಾಗ. ಎಲ್ಲಾ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು 
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ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ರಚನೆಗಳು : 

ಗೀತ  ಕಮಲಜದಳ — ತ್ರಿಪುಟ -- 

ಸ್ವರಜತಿ ಎ ಸಾನೀದಾಪಮಪ - ಆದಿ -. 

ವರ್ಣ  ವನಜಾಕ್ತಕೋ - ಅದಿ — 
ವರ್ಣ  ವನಜಾಕ್ತಿ ಜಿ ಅಟ್ಟ ಪ ಪಲ್ಲವಿಗೋಪಾಲಅಯ್ಯರ್ 

ಸೃತಿ ಜಾ ನಂಬಿಕೆಟ್ಟವರಿಲ್ಲವೋ -.- ಮಿಶ್ರಛಾಪು -- ಪುರಂದರದಾಸರು 

ತರಮಾಥೀಮಹಿಮು ೨. ರೂವಕ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಏವರಮಡಗುದುರಾ ಆ. ರೂಪಕ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ನಮ್ಮಿವಚ್ಚಿನ — ರೂಪಕ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಭಜನಸೇಯವೇ — ರೂಪಕ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಸಂದೇಹೆಮು — ಆದಿ ಎ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಶಿವೇಪಾಹಿಮಾಂ ಡಾ - ಆಧಿ ಎ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಸುಂದರಿ ನೀ ದಿವ್ಯ ಎರು. ಆದಿ. ನಷ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ವಾಸುದೇವಯೆನಿ — ಆದಿ — ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಏತಾವುನ್ನರಾ ಹ ಮಿಶ್ರಛಾಪು ಹಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಕಿಧಿಚಾಲ — ಮಿಶ್ರಭಾಪು -- ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಆಮ್ಮರಾವಮ್ಮ — ರುಂಪ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ತಲ್ಲಿನಿನ್ನುನೆರ — ಮಿಶ್ರಲಘು  ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ರಿ 

ಹಿಮಾದ್ರಿಸುತೇ ಎ... ರೂಪಕ -- ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ಬಿರಾನವರಲಿಚ್ಚಿ — ರೂಪಕ ಎ ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ಕಮಲಾಂಬಾಂ — ಆದಿ -.. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರು 

ತಿವಕಾಮೇಶ್ವರೀಂ. .. ಆದಿ  ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ರಿತರು 
ಭಜರೇಚಿತ್ತ — ಛಾಪು -- ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರು 

ಪಾಹಿಮಾಂ ಶ್ರೀವಾಗೀಶ್ವರಿ ಆದಿ ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್್ಮಹಾರಾಜರು 

ಬಿರಾನಬ್ರೋವ — ತಿಶ್ರಏಕ - ತಳಗಂಬಾಡಿ ಪಂಚನದ 

ಅಯ್ಯೆರ್ 

ಫಿಜದಾಸವರದ ಮೂ ಆಗ್ರ ಜಾ ಪಟ್ಟ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್” 

ನೀದು ಚರಣ — ಆದಿ - ಪಲ್ಲವಿ ಗೋಪಾಲಅಯ್ಯರ್: 

ನಿನ್ನುವಿನಾಗತಿ ಆವ ಆದಿ ಎಎ ಸುಬ್ಬರಾಯಶಾಶ್ರ್ರಿ 

ಶ್ರೀಮದಾದಿತ್ಯಾಗವಾಜ --- ರೂಪಕ -.. ಮೈಸೂರುವಾಸುದೇವಾ 

ಚಾರ್ಯ 
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ಸರಸ್ವತೀನೆನ್ನೆ ಪುಡು ಬಾ ರೊಪಕ' ಎ ತಿರುವೋಟ್ಟಿ ಯೂರು 

ತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್ 

ಅವಿರಮಗು — ತ್ರಿಪುಟಿ ಎ ಚೆಂಗಲ್ಪರಾಯಶಾಶ್ರ್ರಿ 

ದೇವೀನಿಶಾನಾಕ್ತಿಮುದಂ - ರೂಪಕ ಶಿಂಗರಾ ಚಾರ್ಯಲು 

ಪದ ರಾರಾ ನಾಸಾಮಿ ರಾರಾ - ತ್ರಿಪುಟ -.. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ಎಂದುದಾಚುಕೊಂದು ಎ. ತ್ರಿಪುಟ -- ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ನಿಲುವುನ ನಿಲುವೇಡು ಧನಮು ತ್ರಿಪುಟ --- ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ಇದ್ದರಿ ಸಂದುವ ನ್ನ ತ್ರಿಪುಟ — ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ಕಂಚಿವರದುಥಿಪೊಂದು ತ್ರಿಪುಟ ಮ ಸೇತ್ರಜ್ಞ 

ಪಾರೆಂಗುಂ — ರೂಪಕ ಘನಂಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಯರ್ 

ತೆಯಲೇರನೆ — ರೂಪಕ -- ಸುಬ್ಬರಾಮ ಅಯ್ಯರ್ 

ಎತ್ತ ಕೃಂಡು — ರೂಪಕ ೨ ಸುಬ್ಬರಾಮ ಅಯ್ಯರ್ 

ಜಾವಳಿ ೨. ಎಂತಬೆಕುಲುಕೇ ೨. ರೂಪಕ -- ಸಟ್ಟಾಭಿರಾಮಯ್ಯ 

ಅಷ್ಟಪದಿ — ದವಿರಚಿತಚಾಟುವಚನ - ಆದಿ ೨. ಜಯದೇವ 

ಕಲ್ಯಾ ಚಿ--ಇದು ಬೃಹದ್ದರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ವಸಂತರಾಗದ 
ಒಂದು ರಾಗಿಣಿಯ ಹೆಸರು. 

ಕಲ್ಯಾಣವಸಂತ--(೧) ಈ ರಾಗವು ೨೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೀರವಾಣಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಡವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಷಡ್ಜಮಗ್ರಹ, ಅಂಶ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಸ್ವರ. 
ಶೃಂಗಾರರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ. ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ದೈವತಗಳು 
ವಾದಿಸಂವಾದಿ ಮತ್ತು ರಾಗಛಾಯಾಸ್ವರಗಳು. ತ್ಯಾಗರಾಜರು « ನಾದಲೋಲುದ್ಡೆ' 
ಮತ್ತು « ಕಹುಲುತಾಕನಿ ” ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು. ತ್ಯಾಗ 
ರಾಜರು ಈ ರಾಗವು ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗೆ ಬರಲು ಕಾರಣ. 

(೨) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರ 
ಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 'ಚನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಸನಿಪಮಗರಿಸ 

ಕಲ್ಮಾಅವರಾಳಿ- -ಕೀಟು ಹಿಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 
ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗದ ಹೆಸರು. 
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ಕಲ್ಯಾಣ ಸೌಗಂಧಿಕಂ- ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಮಹಾರಾಜ ಕಾರ್ತಿಕ ತಿರು 
ನಾಳ್ ರಾಮವರ್ಮ ವಿರಚಿತವಾದ ಒಂದು ಕಥಕಳಿ ರೂಪಕ. 

ಕಕ್ಣಿ---ಉಡುಕ್ತೆ ವಾದ್ಯದ ಬಲಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಈುದುರೆ 

ಘೊದಲಿನ ದಾರ. ಎ ಅನುರಣನದ ಚರ್ಮದ ಭಾಗದ ಜೊತಿಗೆ ಹಿತಕರವಾದ 

ಶಬ್ದವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ ಕೆಲವು ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಾರಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ಕಣ್ಣುಸ್ವಾ ವಿನಟುವನಾರ್--ಇವರು ೧೯ನೆ “ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಜಾ 

ವೂರು ಸಹೋದರ ಚತುಷ್ಟಯರ ಮನೆತನದವರು. ಇವರು ಬರೋಡಾಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 

ಭರತನಾಟ್ಯಿಶಾಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗರು. ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭರತ 

ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯರಾಗಿದ್ದ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಕಾಂತಿಮತಿ ಕ. ಎ2 ಶಿಷ್ಯ 

ರಾಗಿದ್ದರು. 

ಕಣು ಸ್ವಾಮಿರಾವ್ ಎಂ. ಬಿ. (೧೮೨೫..೧೯೩೬)---ಇವರು ಪುಮ ಕೋಟಿ 

ಸಂಸ್ಥಾ ವದ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಸ್ವೈರಬತ್ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸ ತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇವರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಚಿಟ್ಟುನ ತ್ಟ್ರಸ್ಟಾಮಿರಾವ್ ಸ್ವರಬತಿ" ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಕಯರ್ಲ--ಕಾಳ್ಗೆಜ್ವೆ. ಡಿ ಮಾಡುವವರು ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಈ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು 

ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಥೆ 

ಕಯೂಗುವಮಲೆ “ಈ ಸ ್ಲಳವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಪ್ರೀಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಕೋವಿಲ್ವಟ್ಟ ಎಂಬ ಸೆ ಸಳೆದಿಂದ ೧೨ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು 

ವಾಸ್ತು ತಿಲ್ಪ ಹ ವೆ ಪ್ರಿಯಿಂದ ಇದೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿಯ ಸ್ಸ ಘೆ 

ಪುರಾಣದಾತೆ ಜಟಾಯುವಿನ ಅಣ್ಣನಾದ ಸಂಪಾತಿಯು ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 

ಪೊಜೆ ಮಾಡಿದನು. ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವರಾದ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನಿಗೆ ಇತರ ಸ್ಥ ಳಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ 

ಆರುಮುಖಗಳಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಒಂದು ಮುಖ ಮತ್ತು ಆರು ಕೈಗಳಿವೆ. 

ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ಸುಬ್ರ ಹೆ ಹ್ರೇನ ರಕ್ಷಿತೋಹೆಂ ಎಂಬ ಶುದ್ಧ ಧನ್ಯಾಸಿ “ತಾಗದ 

ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಕಯುಗುಮಲೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಡೆ. 

ಈ ಕೃತಿಯ ಕನಕಕೆ ಲ ವಹ ಎಂಬುದು ಸ್ಥ ಮುದ್ರೆ. ಅರುಣಗಿರಿನಾಧರು 

ಇಲ್ಲಿಯ ಸುಬ್ರಹೆ ಒಡ್ಟಾನನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲವು ತಿರುಪ್ಪು ಗರ್ಭಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಡವ್ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ pr ಇ ಮಲ್ವೈ ರೆಡ್ಡಿ ಯಾರ್ 

ಈೆಯುಗಾಚಲ ಮುರುಗನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಸದಿ ಸುಂದರವಾದ ಹಾಡುಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುರುಗನ್ ತಿರುಮಲ ಮುರುಗನ್ ಪೆರುಮ್ಮೈ ಎಂಬ ಅಶಠಾಣರಾಗದ 

ಕ್ಸತಿಯು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಈ ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು ಫರ್ಲಾಂಗ್ 

ದೂರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಬಲಿಪುರದ ಪಗೋಡದಂತಿರುವ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪವಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಂದರ 

ವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿದೆ. ಇವು ಹಲವು ನಾಟ್ಯಿಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. ತಾಳ, ಶಂಖ, 

ಮದ್ದಳೆ, ಕಮಾನಿನಿಂದೆ ನುಡಿಸುವ ತಂತೀವಾದ್ಯ. ಕೊಳಲು, ಮಡಕೆವಾದ್ಯ, ರುದ್ರ 
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ವೀಣೆ ನುಡಿಸುವ ವಕ್ಚವಾದ್ಯಗಾರರ ಶಿಲ್ಪವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಜೈನ 

ತೀರ್ಥಂಕರರ ವಿಗ್ರ ಹೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿರುವ ಬಂಡೆ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಒಂದು ಜನಃ ಜನಿತವಾದ ಕತೆಯಿದೆ ತಂದೆ ಶಿಲ್ಲಿಯು ಜೈನ ವಿಗ್ರಹೆಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತು 

ತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಅವನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಮಗನು ಪಕ್ತದಲ್ಲಿದ್ದ ರಥದಲ್ಲಿ 
ಅಮರವಾದ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಆಕಿಸಿದನು. ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಮಗನು ಮಾಡು 

ತ್ತಿರುವ ಕೆಲಸ ತಿಳಿಯಿತು. ಇದರಿಂದ ವಿಪರೀತ ಕೋಪ ಬಂದು ಅವನು ತನ್ನ ಮಗ 

ನನ್ನು ಕೊಂದುಬಿಟ್ಟನು. ಮಗನು ತೊಡಗಿದ್ದ ಶಿಲ್ಪವು ಅಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ 

ಉಳಿಯಿತು. , ಈ ರಥಕ್ಕೆ ವೆಟ್ಟುವನ್ ಕೋವಿಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. 

ಕಯುಗುಮಲ್ಲೆ ದೇವಾಲಯವು ೧೦೦೦ ವರ್ಷಕ್ತಿಂತ ಪುರಾತನವಾದುದು. 

ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿರುವ ಮೂಲವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಲೋಹದ 
ವೇಲಾಯುಧೆವು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ವಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ದೇವಯಾನೆ ವಿಗ್ರಹಗಳು 

ಈಚಿನವು. ದೇವಾಲಯದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರವಾದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರೀ ವಿಗ್ರಹ 

ವಿಜೆ. ಇದರ ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ನಕುಲವೆಂಬ ಎರಡು ತಂತಿಗಳ `ನೀಣೆಯಿದೆ. ಈ ನೀಣೆ 

ಯಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟುಗಳಲ್ಲ. ತಂತಿಗಳು ಒಂದರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿವೆ. ದೋತಾರ್ 
ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ತಂತಿಗಳು ಒಂದರ ಆಗೆ ಇನ್ನೊ ಂದಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ 

ಶ್ರುತಿವಾವ್ಯ ಈ ಬೆಚ್ಚಿದಲ್ಲಿ ನತೆಮ ಹೋಗುವಾಗ ಕೆಲವು ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ 
ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಅನುರಣನದಿಂದ ಸಂಗೀತ ಶಬ್ದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಬ್ಬರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರು 

ಕಯ.ುಿಗುಮಲೈ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು " ವಲ್ಲೀ ಭರತಂ? ಎಂಬ 

ಗೇಯ ನಾಟಿಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಜೆ. 

ಕಂಠಿತ್ತಾರ್ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು 
ಗ್ರಾಮ. ಗೀತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ಪೈೈದಾಲ ಗುರುಮೂರ್ತಿ 

ಶಾಶ್ರಿಗಳ ಜನ್ಮಸ್ಥ ಫಳ. 

ಕಲಕಂಠಿ--ಈ ರಾಗವು ೧೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ ಗಾಯಕಸಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಜಿ 

ಆ: ಸರಿಮ ಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಮಗಸ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶ್ರೀ ಜನಕತನಯೇ ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆ. 

ಕಲಗಡ--ಈ ರಾಗವು ೧೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಯಕಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸರಿಗಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಪಗರಿಸ 
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ಷಡ್ಡವು ಗ್ರಹೆ, ಅಂಶ ಮತ್ತು ನಾ ಸಪ್ವೆರ. ಕರುಣ ಮತ್ತು ಶೋಕರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ 

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ. ದೈ ವತ ಸಹಕ ರಾಗ ಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು. ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ 

ಕಲ್ಲಡ ಎಂಬ a ಇಡೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿರಚಿತ ನಟ ುಏಮರಕೇ, 

ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ ವಿರಚಿತ ಪಾರ್ವತಿ ನಿನ್ನುನೇ ಮತ್ತು ತಳೆಗಂಬಾಡಿ ಪಂಚನದ 

ಅಯ್ಯರ್ ವಿರಚಿತ ಸರಸಿಜನೇತ್ರ ಸಮ:ಯಮಿದೇರ ಎಂಬ ರಚನೆಗಳು ಈ ರಾಗದ 

ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕೃತಿಗಳು. 
ಕಲ್ಲಡಂ--ಇದು ಕ್ರಿ. ಶ ೧೦ನೆ ಶತಮಾನದ ಒಂದು ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸ್ತಾಪಗಳಿವೆ. 

ಕೆಲಂಂಯಾಳ್ದಕ್ತಿಣ ಭಾರತದ ಪುರಾತನ ಯಾಳ್ ವಾದ್ಯ. ಪೆರುಂಗಲಂ 

ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಯಾಳ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರು ತಂತಿಗಳಿದ್ದುವು. 

ಕೆಲಹಂಸ--ಈ ರಾಗವು ೩೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಯಾಗಪ್ರಿಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿದಸ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮರಿಸ 

ಖಯುಷಭ ಮತ್ತು ನಿಷಾದವು ದೀರ್ಫ ಮತ್ತು ಜೀವಸ್ಯ ರಗಳು. ಶಕರುಣರಸ ಪ್ರಧಾನ 

ವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ. 

ಕಲಹಾಂತರಿತ (ಕಲಹಂತರಿ)--ಭರತನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಂತೆ ನಾಯಕಿಯರ 

ಮೂಲಭೇದಗಳು ಎಂಟು ವಿಧೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ನಾಯಕಿ. ಇವಳು 

ವಿವೇಚನಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಜಗಳಕಾದ್ಕು ಪತಿಯನ್ನು 

ಅವಮಾನಿಸಿ ನಂತರ ಚಿಂತಿಸುವವಳು ಕಲಹಾಂತರಿತ. 

ಕಳೆಂಹಾಡು--ಇವು ಮಲಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳೀಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಹಾಡು 
ಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಕೈಮಣಿ ಮತ್ತು ನಂದುನಿ ಎಂಬ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು 

ವಕ ಕ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನಾ ಗ ನುಡಿಸುವರು. 

ಕಲಾಧರ್ಮು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸು 

ವಮ ಕಲಾಧರ್ಮ. ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅದನ್ನು. ವಾಗ್ಗೇಯ 

ಕಾರನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸಿರುವನೋ ಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು 

ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಸ್ಥ ಸ್ವತ ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸ್ವತಂತ್ರರು. 

ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿರಚಿತ a ಮತ್ತು ಸುಜಿನ ಜೀವನ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಕಲಿ 

ವಷಾದವಿಲ್ಲ. ಖಮಾಚ್ ರಾಗವು ಅವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪಾಂಗರಾಗವಾಗಿತ್ತು. 

೧೯ನೇ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದ ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಹಾಡಲು 

ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಇವೆರಡು ಕ ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದವಿಲ್ಲದೆ ಹಾಡುವುದು 

ಕಲಾಧರ್ಮ. ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೊದಲು ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ 
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ಅದನ್ನು ಉಪಾಂಗವೆಂದು ಹಾಡಬೇಕು. ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗಲೂ ಈ 

“ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರ ಬ್ರ್ರೋಚೇ 

ವಾರೆವರುರಾ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡುವ ಮೊದಲು ಖಮಾಜ್ ರಾಗದ ಭಾಷಾಂಗ 

ಮಾಡರಿಯ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಲ್ಪ ನಾಸ್ನ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಾಗಲೂ 

ಇದೇ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ರ ಚ] 

ಲಾನಿಧಿ--(೧) ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರ ಪ್ರಿಯದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಸಪಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಠಿದಪಮಗರಿಸ 

ಇದೊಂದು ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ನಿಷಾದವು ಕಂಪಿತ ಸ್ವರಗಳು. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ 6 ಚಿನ್ನ ನಾಡೇನ > ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದ 

ಕೃತಿ. 

(೨) ಶಾಬ್ಗ್ಲ ೯ಷೇವನ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲಿನಾಥನು 

ಬರೆದಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಹೆಸರು. 

(೩) ಇದು ತಾರರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ಮುಖರಂಧ್ರಗಳಿಗೆ ೧೬ ಆಂಗುಲ ಅಂತರವಿರುವ 
. ಕೊಳಲಿನ ಹೆಸರು, 

ಇದು ಶಾಬ ರಿ ದೇವನ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರ ೦ಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ೧ 

ಮತ್ತು ೭ನೆಯ ರಂಧ್ರ ಗಳನ್ನೂ ಮುಚ್ಚೆ ಆಜ ಮಂದ್ರ ಸ್ಕಾ ಯಂ ರಿಷಭವು ಉಂಟಾ 

ಗುತ್ತ ದೆ 

ಕಲಾಭರಣ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 
ಒಂದು ಚಟ್ಟ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಡನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಗರಿಸ 

ಕಲಾಭರಃಕೆಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮ ಪಠಿದನಿ 

ಅಃ: ದಪಮಗರಿಸನಿ ಸ 

ಕಲಾಭೋಗಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧಾತುವರ್ಧನಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪನ 
ಅಃ ಸದಮಪಮಗರಿಸ 
ಕಲಾಸಾವೇರಿ--ಈ ರಾಗವು ೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆನುಮತೋಡಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕೆ ಕೋಶ ೧೭೬೧ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಠಿವದಪಮಗರಿಸ 
ಕಲಾಶ “ಕಥಕಳಿ ನೃ ತ್ಯ ದ ಮುಕ್ತಾಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಕಲಾಶವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಅಷ್ಟ ಕಲಾಶಗಳೆಂಬ ಎಂಟು ಬಸು ಮುಕ್ತಾ ಯಗಳಿವೆ. 

ಹಲಾಹಕ ಕಹಳೆಯಂತಿರುವ ere ಸುಷಿರವಾದ್ಯ. 

ಕಲಾವತಿ - (೧) ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. ಶ್ತ 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅ; ಸದಪಮುಗಸರಿಸ 
ಕೌಡವ ಷಾಡವ ಉಪಾಂಗರಾಗ. ರಿಷಭ, ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆಮಗಳು ಈ 

ರಾಗದ ಛಾಯಾಸ್ವರಗಳು. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗಗಳು. ಈ ರಾಗದ ಕೃತಿಗಳು ಶಿ 

ಮತ್ತು ಪ ಗಳಿಂದ "ಆರಂಭವಾಗುತ್ತ ವೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ನ್ನಡ ಜೂತುಮೋ ಮತ್ತು 

ಒಕಪಾರಿ ಜೂಡಗರಾದಾ ಎಂಬ ರಚನೆಗಳು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಹ ಕೃತಿಗಳು. 

(೨) ಅಸಂಪೂರ್ಣ 34 ಇದೆ ವಂತ ಮೇಶಕಾಗನ ಹೆಸರು. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿದಪದಸ 

ಅ: ಸರಿದಪಮರಿಗಮರಿಸ 

ಉಭಯವಕ್ರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಪದಸಿದಸ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸಮೂಹವು 
ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕಲಾವತಿ ಕಮಲಾಸನ ಯುವತಿ 

ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬಗೆ ತಿ. 

(೩) ಇದು ತುಂಬುರುವಿನ ” ತರಿತೀವಾದ್ಯದ ಹೆಸರು ಇದು ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ 

ವಾಗಿದ್ದು ತೆಂಬೂರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. 

ಕಲಾ ಹ್ಲೇತ್ರ ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ರಾಜಧಾನಿ ಮದ್ರಾ ಸಿನ ಅದ್ಯಾರ್ ನಲ್ಲಿರುವ 

ಲಲಿತ ಕಶೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಂಸ್ಥೆ. ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಾಗೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಕಲಾವಿದೆ ರುಕ್ಮಿಣೀದೇವಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ೧೯೩೬ರಲ್ಲಿ ನ್ವಾಪಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಾನಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೂ, 

ವಿದೇಶೀ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಗಳೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾ ಗ ಜಾ ಸಂಸ್ಥೆ WER ಚ್ ನ ನ್ರತ್ಯ 

ನಾಟಕಗಳನ್ನು ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ 

ರಾಗಿದ್ದ ಟೈಗರ್ ವರದಾಚಾರ್ಯರು, ಮೈ ಸೂರು ೬ ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರೇ 

ಮುಂತಾದವರು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಕಲ್ವಾರೊ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮಮಪಸದಪಸ 

ಅ: ಸದಪಹಪಮುರಿಸ 

ಕಲಿಕಿ__ಈ ರಾಗವು ೧೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಯಕಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 
ಆ: ಸರಿಗಮಹಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಥಿದಪಮರಿಸ 

ಕಲಿಕವಸಂತ_-ಈ ರಾಗವು ೪೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗವಾಂಭೋದಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದ ನಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿಪಮರಿಸ 

ಕಲ್ಲಿನಾಥ --ಶಾರ್ಬ್ಸದೇವನ ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ಕಲಾನಿಧಿ 

ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು PASTE ಸಿಕೆ ಇಮ್ಮ ಡಿ 

PEE: (೧೪೪೬-೧೪೬೫) ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಲಾಕ್ಷಣಿಕ. ಸಂಗೀತವಲ್ಲದೆ ಶ್ರು 3, 
ತೆ ಉನನಿಷತ್ತು, ವ್ಯಾಕರಣ, ತರ್ಕ, ಅವಾ ಛಂದಸು ಸ್ಸು, ಆಯುವೆಳ್ದ್ದ 

ತ್ಶಿತಂತ್ರ ಇತ್ಯಾದಿ ಅನೇಕ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಮ ಪರಿಣತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದನು. 

ಚತ ವಿಶ್ವ ತಸ ಬಾಜ” ಸೆಂಗೀತರತ್ಹಾ ಕರಕ್ಕೆ ಇಡು ಬರೆದಿರುವ 

ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವೂ ನಿಕೃಷ್ಟ ವೂ, ನೇರವೂ, ಹೈದಯಸ್ಪ ಯನ ವಿದ್ವತ್ ಪೂರ್ಣವೂ 

ಆದ ಶ್ರೆ ಷೃಗ್ರಂಧ ಇವನಿಗೆ ಅಭಿನವಭರತಾಚಾರ್ಯ, ಯೇ ಅಥವಾ 

ರಾಜವಾಗ್ಗೆ. ಕಾರ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳಿದ್ದುವು. 

ಕಲ್ಲಿನಾಥಮುತ--ಕಲ್ಲಿನಾಧನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿರುವ ಸಂಗೀತ ಪದ್ದ ತಿ. 

ಕಳಿನೃತ್ಯ, ಆಟ ಅಥವಾ ನಾಟಕ ಈ ಆಟವು ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಗಳಿವೆ. 

(೧) ಕೆಂಬಡಿಕಳಿ ಇದು ಗಂಡಸರ ಕೋಲಾಟ, ಉದ್ದವಾದ ಕೋಲು 
ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆಡುತ್ತಾರೆ 

(೨) ಹರಂತ್ತಿ ವೆಟು ಕಳಿ ಹತ್ತಿಯನ್ನು ಬೆಳೆದು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು 

ಸೂಕ್ತವಾದ ನಟನೆ, ಚಲನೆಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗುವುದು. 

(೩) ಕೋಳಿಪ್ಪೋರುಕ೪-- ಹುಂಜನ ಕಾಳಗದ ವಿವಿಧೆ ಹಂತಗಳನ್ನು 
ಚಿತ್ರಿಸುವ ಆಟ. 

(೪) ನಾಗಚ್ಚು ಟ್ರಾ ಕಳಿ ಸರ್ಪಗತಿಯನ್ನು ಗಂಡಸರು ತಮ್ಮ ಚಲನೆಗಳಿಂದ 

ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

(೫) ಕೈಯಡಿಚ್ಛ್ಚು ಕಳಿ--ಗಂಡಸರು ಆಡುವ ಕುಮ್ಮಿ ಆಟ. 
(೬) ತಿರಾಮರಿಚ್ಛ ಲ"ಕಳೆ ಸಮುದ್ರದ ಆಲೆಗಳಂತಿರುವ ಕುಣಿತ. 
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(೭) ಸಡಯುನಿಕಳಿ- ಇದು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಸೈನ್ಯವು ಹೋಗುವ ಸಿದ್ದತೆ 

ಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕಳ್ಳಿಯ ತ್ತ ನಾಗಸ್ವರ--ಇದು ನವರತ್ನ ಖುಚಿತವಾಡ ನಾಗಸ್ವರ. 

ಪೀಪಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವರತ್ನಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹೆ ನಾಗಸ್ವರವನ್ನು 

ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ 

ಇಂತಹ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ವು ಈ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕುವ್ಪನ್ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರು ನಾಗಸ್ವರ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ತಿರುವೋತ್ತಿ ಯೂರು 

ತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್ರವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನ ಕೃಷ್ಣ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆನಡೆದು 
ಕುಪ್ಪನಿಗೆ ಈ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಯಿತು. 

ಕವಿಕುಂಜರ ಶಿವಗಂಗೆಯ ರಾಜ ಗೌರೀವಲ್ಲಭನು ಕವಿ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಗೇಯ 
ಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಕೋಟೀಶ್ವರ ಅಯ್ಯರ್ರವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಬಿರುದು. ಅಂದಿನಿಂದ ಅಯ್ಯರ್ 

ರವರು ಕವಿಕುಂಜರಭಾರತಿ ಎಂದು ವ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. 

ಕವಿಕುಂಜರಭಾರತಿ (೧೮೧೦-೧೮೯೬) ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು. ಸ್ವಾಂದಪುರಾಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ವೆರಿಂಬಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಆಳಗರ್ 

ಕುರವಂಜಿ ಎಂಬ ರಚನೆಗಳು ಇವರ ಪ್ರ ಮುಖ ಕೃತಿಗಳು. ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 

ರಾಮನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೆರುಂಗಕ್ಕ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ 

ಸುಬ್ರ ಹ್ಮಣ್ಯಭಾರತಿ ಮತ್ತು ತಾತ ಕೋಟೀಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಥೃತ 
ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾಗಿದ್ದರು. ಕವಿಕುಂಜರಭಾರತಿಯು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ 

ತಮಿಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮೊದಮೊದಲು 
ರಚಿಸಿದ ಪದ್ಯಗಳು, ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪದಗಳು ಹೆಲವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದುವು. 

ಇವರಿಗೆ ತಮಿಳು ಪದಗಳ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಮಧುರಕವಿ ಭಾರತಿಯ ಸ್ಲೇಹೆ 

ಲಭಿಸಿತು. ಕವಿಕುಂಜರರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಸ, ಸಂಗೀತ, ಪದಲಾಲಿತ್ಯ, ಉತ್ತಮ 
ಭಾವನೆಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಸ್ಥಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಹೇಳಿ 

ಆಕರ್ಷಿತನಾದ ಶಿವಗಂಗೆಯ ದೊರೆ ಗೌರೀವಲ್ಲಭರಾಜನು ಕವಿಕುಂಜರರನ್ನು ತನ್ನ 

ಆಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿಸಿ ಕೇಳಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ಅವರಿಗೆ 

ಕವಿಕುಂಜರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದನು ಮತ್ತು ತನ್ನ ಆಸ್ತಾನ ವಿದ್ವಾಂಸ 
ರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಇವರು ಕವಿಕುಂಜರಭಾರತಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ರಾದರು. 

ರಾಜನ ಹಿರಿಯ ಅಣ್ಣ ಪೊನ್ನುಸ್ತಾಮಿತೇವರ್ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಸ್ಕಾಂದ 
ಪುರಾಣದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ೧೮೬೫ರಿಂದ ತೊಡಗಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದರು. ಈ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತಿಯೆ ಸೋದರಳಿಯ 

ಆಳುಡೈ ಯಾರ್ ಕೋವಿಲ್ ಆತ್ಮನಾಥ ಭಾಗವತರು ಪ್ರಜಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು. 



ಏಪ೭೪ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಕವಿಕುಂಜರರು ಸದಾಕಾಲ ಭಗವನ್ನಾಮಸ್ಮರಣೆ, ಭಜನೆ, ಧ್ಯಾನ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ 

ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಸಮಕಾಲೀನರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. 

ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಕೋಟೀಶ್ವರ ಅಯ್ಯರ್ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ೭೨ ಮೇಳರಾಗ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. 

ಕವಿತೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಭಾಗ. ಗಣಪತಿ, ನಟರಾಜ 

ಮುಂತಾದ ದೇವರ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದ ರಚನೆಗಳನ್ನು 

ದೇವಾಲಯಗಳ ಉತ್ಸವಾದಿ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಮತ್ತು ಜತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಅನೇಕ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕವಿತೆಗಳಿವೆ. ಇವಕ್ಕೆ 

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕವುತ್ತುವಂ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೂ ಇಂತಹ ರಚನೆ 

ಗಳಿವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ನಟವರಿಬೋಲ್ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕವಿತೆಯ ಅರ್ಥವನ್ನು 

ಹೆಲವಾರು ಹಸ್ತಮುದ್ರೆಗಳಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ತಾಳಬದ್ಧ ವಾದ ಪಾದಚಲನೆಗಳಿಂದ 

ಪ್ರಕಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೃತ್ತ ಕ್ಕೂ ನೃತ್ಯಕ್ಕೂ ಇರುವ ಸಂಕಲನ. ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯದ 

ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಭಾಗ. ಇವಲ್ಲದೆ ನವಸಂಧಿ ಕವಿತೆಗಳೂ ಇವೆ. ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಪಂತು 

ವರಾಳಿ, ನೀಲಾಂಬರಿ, ಕೇದಾರಗೌಳ, ತೋಡಿ, ಸಾವೇರಿ, ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ, ಯದು 

ಕುಲ ಕಾಂಭೋಜಿ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕವಿತೆಗಳಿವೆ 

ಕರೆಣವಂದ್ದಳೆ - ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಸ್ವಾಮಿಯ ವಿಟಿಂಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಲಾಗುವ 
ಮದ್ದ ಲೆ 

ಕವಿಮಾತೃ ಭೊತ ೦ಶ್ಕು ಇವರು ೧೮ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 

ತಿರುಚಿರಪ್ಪಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತ್ರೆ ಎಲಿಂಗ್ಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 

ಇವರು ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ *ಲಕ್ಷಣ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದು ದೇವಿ ಶ್ರೀ ಸುಗಂಧಿ ಕ.ಂತಳಾಂಬೆಯನ್ನು ಅನನ್ಯಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ 

ಆರಾಧಿಸುತ್ತ ಜೀವನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಲವು ಶೃಂಗಾರ. ನೀತಿ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿರಸ 

ಭರಿತವಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ , ಫಪಾರಿಜಾತಾಪಹರಣವೆಂಬ ಗೇಯಪ್ರ ಬಂಧೆವನ್ನೂ 

ತ್ರಿಶಿರಗಿರಿ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ದೆ. ನೀಮದಿಚಲ್ಲಗ ಎಂಬ ಇವರ ಆನಂದ 

ಭೈರವಿ ರಾಗದ ಸೃತಿಯು ಬಹೆಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಮಕುಟನಿರುವ ಚಟ್ಟಿ 
ಸ್ವರವು ಈ ಕೃತಿಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸೊಬಗು ಕೊಟ್ಟಡೆ ತಂಜಾವೂರಿನ ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹೆ 

ಮಹಾರಾಜನು ಇವರಿಗೆ ೧೦೦೦೦ ವರಹೆಗಳನ್ನಿತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು 

ಕವಿರಾಜರಾಜ--ಇದು ಗೀತಗೋವಿಂದವೆಂಬ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕವಿ 

ಜಯದೇವನ ಬಿರುದು. ಶ್ರೀ ಗೋಪಾಲವಿಲಾಸಿನಿ ಎಂಬ ಧ್ಯಾನ ಶ್ಲೊ ೇಕದಲ್ಲಿ ಜಯ 

ದೇವನ ಈ ಬಿರುದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಕಹಳೆ ಇದು ಪಂಚಮಹಾಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾದ್ಯ. 



ಸಂಗೀತ ಹಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಪಶೆ ೧೭೫ 

ಕಹೆಂಡಿಕ -ವಂಚಮಹಾಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಾದ್ಯ. 
ಕಾಕಳಿ (೧) ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದ ಸ್ವರ. ಅಂತರಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿ 

ವಿಷಾದ ಸ್ವರಗಳು ಷಡ್ಜ ಗ್ರಾಮದ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರಗಳ ನಂತರ ಮಾನವನಿನೆ ತಿಳಿದುಬಂದ 

ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ಸ್ವರಗಳು. 

(೨) ಈ ರಾಗವು ೫೫ನೆ ಮೇಳತರ್ತ ಶಾ ಸ ಮಲಾಂಗಿಯೆ ಒಂದು ಜನ್ನರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ ಈ 
ಅನ ಸನಿಪಮಗರಿಸ 

ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದ --ತೀವ್ರ ನಿಷಾದ ಸ್ವರ. 

ಕಾಕಷಾದ ಅಥವಾ ಕಾಳಕಪಾದಂ--ಇದು ತಾಳದ ಆರು ಆಂಗಗಳಲಿ 

ಒಂದು ಅಂಗೆ ಒಂದು ಘಾತ, ಪತಾಕ, ಕೃಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸರ್ಪಿಣಿ ಇದರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು. 
ಒಂದು ಕ್ರ ಯೆಯೆ ಕಾಲವು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಅಧವಾ ೪ ಅಕ್ಷರಕಾಲ, ಇದರ ಚಿಹ್ನೆ 

+. ನಂಆ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀಘ್ಪ ತಾಳವಾದ ಸಿಂಹೆಸಂದನ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಕ 

ಪಾದವು ಬರುತ್ತದೆ 

ಕಾಕಸಾದನೇರು---ಇದು ೧೪ ಬಗೆಯ ತಾಳಪ್ರಸ್ತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ. 
ಕಾಕಿಇದು ಗಾಯನದ ಒಂದು ದೋಷ ಕಾಗೆಯ ಧ್ವೈನಿಯಂತೆ ಮಾಡಿ 

ಹಾಡುವವನು ಕಾಕಿ. 

ಕಾಕು---ಇದು ಗಾಯನದ ಲಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಅಂಶ. ರಾಗದ ಸೌಂದರ್ಯ 

ಮತ್ತು ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿ ಅದರ ವೈಶಿಷ್ಟ ಕಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ಸ ಸ್ವರಗಳನ್ನು 

ಬಳಸಿ ಹಾಡುವುದು ಇಲ್ದ ಪಾರ್ಶ್ವದೇವನು ಸಂಗೀತ ಸಮಯಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥ 

ದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ ಕಾಕುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

(೧) ರಾಗ ಕಾಕು--ರಾಗದ ಭಾವವನ್ನೂ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ ಪ್ರಕಟ 
ಗೊಳಿಸಲು ಬಳಸುವ ಸ ಶ್ವ್ರರಗುಚ್ಛ ಗಳು. ಉದಾ : ಹುಸೇನಿರಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸ ಭವನ 

ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಪ ಪ್ರಯೋಗ. 

(೨) ಸ್ವರಕಾಕು- ಒಂದು ರಾಗದ ಗೊತ್ತಾದ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ಗಮಕ 

ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಆಥವಾ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಆಧವಾ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಹಾಡಿದಾಗ 

ಅದು ಆ ರಾಗದ ವೈ ಶಿಷ್ಟ ಸ ತೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಗಾರಿಸಾ ಎಂಬ 

ಅಸಾವೇರಿ ರಾಗದ ಸ ಸ್ವರಗುಚ್ಚದಲ್ಲ ಶಂಪಿತ ನಾಂಧಾರವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಹೀಗೆ 

ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ಥ ಕ್ವರಕಾಶು ಎಂದು ಹೆಸರು. 

(೩) 'ಜೀತಕಾಕು —ಕರ್ಣಾಟಕ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನೀ ರಾಗಗಳ 

ಸ್ವರಗುಚ್ಚ ಸೈಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಯೋಗಿಸಿ ಹಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಹಿಂದೂಸಾ ನೀ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ 

ರಾ ಸಂಗೀತದ ರಾಗಗಳೆ ಸ್ವರಗುಚ್ಛ ಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಜೀಶಕಾಕು. 

ಹೀಗೆ ಹಾಡಿದಾಗ ರಾಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ನಲಿವ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. 



೧೭೬ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆಭೇರಿರಾಗದ ನಗುಮೋಮುಗನಲೇನಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೀ 

ಸಂಗೀತದ ಭಿಂಪಲಾಸಿ ರಾಗದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ತರುವುದು ಅಥವಾ ಕಾನಡಾರಾಗದಲ್ಲಿ 

ದರ್ಬಾರಿ ಕಾನಡರಾಗವ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ಹಾಡುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದರ್ಶನ- 

ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು. 

(೪) ಕ್ಷೇತ್ರ ಕಾಶು--ಒಂದು ರಾಗದ ಗ್ರಹೆ, ನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಂಶ ಸ್ವರಗಳನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಪ್ರ ಯೋಗಿಸಿದರೆ ರಾಗದ ಐಶಿಷ್ಟ ಸ್ಪರೂಪವು' ವ್ಯ ಕ್ರವಾಗುತ್ತ ಡೆ 

ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕಾಕು ಯು ಹೆಸರು. 

(೫) ಅನ್ಯರಾಗಕಾಕು - ಒಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ ಇತರ ರಾಗದ ಛಾಯೆಯಿರುವುದು 
ಅನ್ಯರಾಗಕಾಕು. ಮಾಂಜಿರಾಗದ ಉತ್ತರಾಂಗದಲ್ಲಿ ಭೈರವಿ ಛಾಯೆಯಿರುವುದು 

ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹೆರಣೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉಪರಾಗಕಾಕು ಆಥವಾ ಶಾಯ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಠಾಯವೆಂದರೆ ರಂಜಕ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ ರಚನಾ ವಿಶೇಷಕ್ಕೆ 

ರಾಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. 

(೬) ವ್ಯಾದಕಾಕು ಅಥವಾ ಯಂಂತ್ರಕಾಕಂ--ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ 

ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಸಿ ರಾಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಗೊಳಿಸುವುದು ವಾದ್ಯಕಾಕು. 

ಶಂಖ, ವೀಣಾ ಮುರಜ ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು 

ಸ್ವರಗಳು ವಾಷ್ಯಕಾಶು. ಕೈವಾರ ಪ್ರಬಂಧೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯಕಾಕುವಿನ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. 

ಕೆಲವು ಪ್ರತಿಭಾವಂಶ ಗಾಯಕರು ರಾಗಗಳ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವೀಣೆಯ ಧ್ವನಿ 

ಯಂತೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೂ ಸಹ ವಾದ್ಯಕಾಕುವಿಗೆ ಉದಾಹೆರಣೆ. ಉದಾ: 

ವಿದ್ವಾನ್ ವಿಲಾತ್ರಿ  ಹುಳೆಂಸಾಮಿ. 

(೭) ನಮನಕಾಕು ಅಥವಾ ನವಣಿ- ರಾಗವನ್ನು ಬಹಳ ಇಂಪಾಗಿ 
ಸಂಚು ಮಾಡಿ ಹಾಡುವುದು. 

(೮; ಭಾಷಾಕಾಕು--ಬೇರೆ ಬೇಕಿ ಭಾಷೆಗಳ ಪದಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ 

ಭಾವಕ್ತೆ ತಕ್ಕ ತೆ ಸ್ವರಪಡಿಸಿ ಹಾಡುವುದು. ಆನಲೀಕರ ಎಂಬ ಶುದ್ಧಸಾವೇರಿ 

ರಾಗದ 'ನೀತಪ್ರ ಚಾಕು ಉದಾಹೆರಣೆ. 

ಕಾತ್ತ ವರಾಯನ ಹಾಡು--ಗ್ರಾಮದೇವತೆಯಾದ ಕಾತ್ತವರಾಯನನ್ನು 

ಕುರಿತ ಹಾಡು 

ಕಾತ್ಯಾಯುನೆ ವೀಣೆ ಕಾತ್ಯಾಯನ ಯಷಿಯ ಹೆಸರಿನ ವೀಣೆ ಇದಕ್ಕೆ 

ನೂರುತಂತಿಗಳಿದ್ದುದರಿಂದ ಶತತಂತ್ರಿ ವೀಣೆ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಇದು ಪರ್ಷಿಯಾ 
ದೇಶದ ಸಂತಿರ್ವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಬೈಬಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಸಾಲ್ವರಿವಾದ್ಯವಾಯಿತು 

ಮುಂದೆ ಇದು ಕ್ಲಾವಿಕಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪಿಯಾನೋವಾದ್ಯದ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ದಾರಿ 

ಯಾಯಿತು. 
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ಕಾತ್ಯಾಯನಿ ಈ ರಾಗವು ೬೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖುಷಭಪ್ರಿ ಯದ ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸೆರಿಗಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿಷಮಗರಿಸೆ 
ಕಾದಿನವ-ಕಟಿಪಯಾದಿ ಸೂತ್ರದ ಮೊದಲನೆ ಭಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಖ ಗ 

ಘಬಚಭಛ ಜರು ಇ ಎಂಬ ಒಂಭತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳಿವೆ. 

ಕಾದಂಬಿನಿ-.ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

(೧) ಆಃ `ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸಥಿದಮರಿಗಮಗಸ 

(೨) ೧೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಂಕಾರಧ್ವೈನಿಯ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗವಿದೆ. 

ಆ: ಸೆರಿಗಪ'ದನಿಸ 
ಅ: ಸೆನಿದಪಗೆರಿಸ 

ಕಾನಡ ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳೆಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ: ಸರಿಗಮದಾನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಸದಾಪಮಪಗಾಮರಿಸ 

ಇದು ಉತ್ತರದೇಶದ ರಾಗ ಸುಮಾರು ೨ ಶತಮಾನಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿದೆ. ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪಿತಗಾಂಧಾರವಿಜಿ. ಗಾಂಧಾರ, ದೈವತ 

ಮತ್ತು ನಿಷಾದವು ಸ್ವರಗಳು ರಾಗ ಛಾಯಾಸ್ವರಗಳು. ಆರೋಹಣ ಅವರೋಕಣದ 

ದೀರ್ಥಗಾಂಧಾರವು ಈ ರಾಗದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ತ್ರಿಸ್ಥಾ ಯಾ 

ರಾಗ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ. ದೇಶ್ಯ ರಾಗ. ಶೃಂಗಾರ ಮತ್ತು ಕರುಣರಸ ಪ್ರಧಾನ 

ವಾದ ರಾಗ. ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಧವಾ ರಾತ್ರಿವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಬಹಳ ಯೋಗ್ಯ 

ವಾಗಿದ್ದು ಕೇಳಲು ಬಹು ರಮ್ಯುವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು : 

ವರ್ಣ ನಿನ್ನು ಕೋರಿ — ಆದಿ — ತಿರುವೋತ್ತಿ ಯೂರ್ 

ತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್ 

ನೆರೆನಮ್ಮಿತಿ — ಅಟಿ ೨. ರಾಮನಾಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 

ಕೃತಿ--ಶ್ರೀಕಾಂತ — ಮಿಶ್ರಛಾಪು ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಶ್ರೀನಾರದ — ರೂಪಕ - ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಸುಖಿಎವ್ವೃರೋ ಎ ಹೇಶಾದಿ ... ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಜಗದಭಿರಾಮ — ಆದಿ ಎ ವೀಣಾ ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯುರ್ 

12 
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ಕಮಲಾಂಜಾ — ಆದಿ  ಕರೊರು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ 

ಶಾಸ್ತ್ರಿ 
ಪ್ರಣಮತಶ್ರೀಮಹಾಗಣನತಿಂ ಚ. ತ್ರಿಪುಟ -_- ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾ 

ಚಾರ್ಯ 

ಕಿಲ್ಲಾ ಫ--ಗೌರಿನಾಯಕ ಎ... ಹಿಂಹನಂದನ -.-- ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಧ 

ಅಯ್ಯರ್” 

ತೊಂತದಾರತಾನಿತದಿರೆನಾ ರೂಪಕ  ರಾಮನಾಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಅಯ್ಯಂಗಾರ್” 

ಕಾನಡಿ “ಅಹೋಬಲನ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಜಾತದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ರಾಗ. 

ಕಾಟುಮುಖವಾದಿತ್ರ--ಯುದ್ಧದ ಜಯಭೇರಿ. ಸಮುದ್ರ ಘೋಷ 
ಎಂಬುದೂ ಇದೇ ಬಗೆಯ ಭೇರಿ. 

ಕಾಣ--ತಾಳದ ಒಂದು ಅಂಗವಾದ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು. 

ಕಾಣಕ್ಕುರಂಜಿ--ಕೇರಳದ ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು 
ರಾಗದ ಹೆಸರು. 

ಕಾಪಾಲ--ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಶಿವನ ನಾಟ್ಯ. 

ಕಾಪಿ__ಕರ್ಣಾಟಿಕ ಕಾಹಿರಾಗದ ಹೆಸರು. 

ಕಾಪಿಕನ್ನಡ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಧವಾದ « ಭರತನಾಟ್ಟಯ ಶಾಸ್ತಿರಂ ” ಎಂಬುದ 

ರಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 
ಕಾಪಿಜಂಗ್ಲ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗೆ. 

ಆ: ಸವನಿಸರಿಗಮಾ 

ಅ: ಮಗರಿಸವನಿದವನಿಸ 

ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್ ಮಾಪತಿ ನಾಮಮು ಮರುವಕೇ ಎಂದು ಆರಂಭ 
ವಾಗುವ ದಿವ್ಯನಾಮಕೀರ್ತನೆಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಕಾಪಿನಾರಾಯಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯೆ 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನರನಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಹಾಡವ ವಕ್ರಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ. ರಿಷಭ ಧೈವತ, ಮಧ್ಯೆಮ, 

ನಿಷಾದಗಳು ವಾದಿಸಂವಾದಿ ಸ್ವರಗಳು. ದೀನರಸ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರಲಂಭ ಶೃಂಗಾರರಸಕ್ಕೆ 

ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಈ ರಾಗವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ 
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ತಂದರು. ಸರಸ ಸಾಮದಾನ ಎಂಬ ಈ ರಾಗದ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಯು ಬಹ 

ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ. 

ಕಾಷ್ಯನಾಗ---ಈ ರಾಗವು ೧೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರೂಪವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಂ ಸರಿಗಮಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕಾಫಿ ಹಿಂದೂನ್ಸಾಾನೀ ಸಂಗೀತದ ಥಾಟ್ ಅಥವಾ ಮೇಳದ ಹೆಸರು. 

ಇದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯ ಮೇಳವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಕಾಫಿ 

ರಾಗವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ. ಶತಕ ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ ದ್ಯ ವತ ಮತ್ತು 

ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದಗಳನ್ನು ಅವ್ಯಸ್ವೈರಗಳನ್ನಾ ಗಿ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಾಡುವೆ ದ ತಿಯಿಜೆ.. 

ಕಾಮದ ಬೃಹೆದ್ದ ರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಆರು ಮುಖ್ಯ ರಾಗ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗದ ಹೆಸರು. 

ಕಾವುದೇವಿಯು--ವಿಜಯನಗರದ ದೊರೆ. ರಾಮರಾಯನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ. 

ಕಾವುಕೇಳಿ- ಇದು ವಸಂತದೆ ರಾಗಿಣಿಯ ಒಂದು ದಾಸಿರಾಗವೆಂದು 

ಬೃಹದ್ಧರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಕಾವುಕೋಟ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ನಂತರ ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ವಾಗ್ಗೇಯೆ 

ಕಾರರು. ಇವರು ಸಂಸ್ಕತ ಮೆತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲವು ಶ್ಚೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ದೆ. 

ಇವರು ಸ್ವನಾಮ ಮುದ್ರೆ ಕಾರರು. ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಸಿದ್ದ ಬೆ ತಿಗಳು : ನ 

ನಿರುಪಮಾನ” — ರೂಪಕ ೨. ಮಧ್ಯೆ ಮಾವಿ 

ಅಂಬಾಶಿವೇ ಮಾಸ” ಇಹ ದ್ರಿ ಹರ್ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ 

ರಮಾಪತೇ — ರೊಪಕ 2... ಭ್ಸೈರವಿ 

ದಯೆಯಂತಯು ೨... ಆದಿ ಎ. ಬೇಗಡೆ 

ದೇವಾದಿದೇವ — ರೂಪಕ ಎ... ತೋಡಿ 

ಕೆರದಾತಯು — ರೂಪಕ " ಬೇಗಡೆ 

ನೆರನಮ್ಮಿ -. ಭಾಪು «೬ ಬೇಗಡೆ 

ಚಿಂತಾಕ್ರಾಂತುಲಕು — ರೂಪಕ -- ಬಿಲಹರಿ 

ವಿನುಮಾ ಓ ಮನಸಾ -. ಆದಿ - ಕಾಂಭೋಜಿ 

ಕಾವಾಕಾಗವಾ--ದೇವಾಲಯಗಳ ಉತ್ಸವಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಬರೆದಿರುವ 

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗ್ರಂಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಗಗಳು, ತಾಳಗಳು, ವಾದ್ಯಗಳು, ಆಡಬೇಕಾದ 

ನಾಟ್ಯಗಳು, ಹಾಡಬೇಕಾದ ಹಾಡುಗಳು, ಯಾವ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಾಡನ್ನು 
ಕಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ನಾಟ್ಯವಾಡ ಬೇಕು ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವರಣೆಗಳಿವೆ. 



೧೮೮೦ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಪ 

ಸಾನಪಾ ತ ರಾಗವು ೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾನವತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಹೆದನಿಸ 

ಅಆ: ಸರಿ ದಸಹಮಗರಿಗಸ 

ಕಾಮೋದರಿ “ಕೇರಳದ ಕಧಕಳಿ ನ್ಭ ತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಭೋಜಿ ರಾಗಕ್ಕೆ 
ಹಾಮೋದರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಕಾವರರ್ತ್ಮಾರವಿ--ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ನೆಂಗೀತದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜತಿ. 

ಕಾರ್ಮುಖರತಿ-ಈ ರಾಗವು ೫೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧರ್ಮವತಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದವನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಕಾಮರೂಪಿ---ಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪಮದನಿಪಸ 

ಅಃ ಸಫಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕಾಮರಂಜನಿ - ಈ ರಾಗವ ೪೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಶುಭಪಂತುವರಾಳಯ 

ಒಂದು ಚನಾ ಕ 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಗಸ 

ಕಾಮುವರ್ಧಿನಿ ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸೆ 
ಅ: ಸಥಿದಪಮಗರಿಸ 

ಈ ರಾಗವು ಹಿಂದಿನ ಪಂತುವರಾಳಿ ಅಧವಾ ರಾಮಕ್ರಿಯ ರಾಗ. ತೇವಾರದ 
ಸಾದಾರಿಪಣ್ಗೆ ಸಮವಾದುದು. ಶುದ ರಿಷಭ ಆಂತರಸಾಂಧಾರ, ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ, 
ಶುದ ಥೈ ವತ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿಬಷಾದವು po ರಾಗದ ಸ ಸ್ವರಸ್ಥಾ ವಗಳು. ಸಭ ಧ್ಯ ವತ 
ಗಳೂ, ಮಧ್ಯೆಮನಿಷಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಾದಿಸಂವಾದಿ ಸ್ತ ಸ್ವರಗಳು. ಗಾಂಧಾರ, ಥ್ ವತ, 
ಪಂಚಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮವು ಬಾಯ ಸ್ವರಗಳು. ತ್ರಿ ಸ್ಥಾ ಯಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವೆಸ್ವ ರ 
ಗಮಕಯುಕ್ತ ವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಈ ರಾಗದ ಆತ್ರ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ನಗಳು : 
ಗೀತ ೨ ಅಪ್ತ ತಿಮಲೋ — ಆದಿ ಎ 

ವರ್ಣ ಸಾಮಿನಿನ್ನೇ — ಆದಿ ಎ ವೀಣಾಕುಪ್ರ ಯ್ಯರ್ 
ಜೆಲಿಯ — ಆಟ ೨ ವೀಣಾಕುಪ್ಪಯ್ಯರ್ 

ಸೃತಿ ಜು ಅಪ್ಪರಾಮ ಭಕ್ತಿ — ರೂಪಕ -- ತ್ಯಾಗರಾಜ 
ನಿನ್ನುನೇರನಮ್ಮಿ — ರೂಪಕ ತ್ಯಾಗರಾಜ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೧೮೧ 

ಸುಂದರತರದೇಹೆಂ — ಆದಿ ಎ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ರಾಮನಾಧಂ — ರೂಪಕ -- ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು 

ಉಚ್ಚಿಷ, ಗಣಪತಿ ಮ — ಮುತುಸ್ನ್ಮಾಮಿ ದೀವತರು 
ಛಿ ಚಿ ಹಿ ಮ 

ಶ್ರೀ ಸುಂದರರಾಜಂ ಎ ಆದಿ - ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು 
ಸಾರಸಾಕ್ಷ — ಆದಿ — ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್್ ಮಹಾರಾಜ 

ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ವಿತ್ಯಂತಂ — ರೂಪಕ ಎ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಭಾಗವತರು 

ಶಂಕರಿ ನಿನ್ನೇ — ಛಾಪು  ಮ್ಲೆಸೂರುವಾಸುದೇವಾಜಾರ್ಯೈ 

ಹಿಪಾಹಿ ತ್ರೀಗಜಾನನ — ಆದಿ ಎ ಮೈಸೂರು ಸದಾಶಿವರಾವ್ 

ಆಷ್ಟೈಪದಿ — ಚಂದನಚರ್ಚಿತ ೨... ಆದಿ ಎ. ಜಯದೇವ 

ಕಾರೈಕ್ಯುಡಿ ಸಾಂಬಶಿವ ಅ ಯ್ಯೆರ್(೧೮೮೮೧೯೫೮)--ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿಯೇ 

ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೆ ಕ ಮುಡುಪಾಗಿಟ್ಟು ಅಡ್ಬುತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ಯೆಶೋವಂತರಾಗಿ 

ಬಾಳಿದವರಲ್ಲಿ ವೀಣಾ ಮಹಾವಿದ್ವಾನ್ ಕಾರ್ಲೆ ಕುಡಿ ಸಾಂಬಶಿವಅಯ್ಯರ್ ಪ್ರ ಪೆ ಸಿದ್ದ ರು. 

ಇವರು ಪುಮಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ ವರು ಎಂಟು" ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ವೈಣಿಕರಾಗಿದ್ದ 

ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ೧೮೮೫ರವ್ಲಿ ಜನಿಸಿದೆರು. ಇವರ ತಂದೆ ಮಹಾವಿದ್ವಾನ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯೆರ್ 
ಪುದುಕೋಟಿಯ ಆಸ್ಲಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಂಬತಿವಅಯ್ಯೆರ್ ಮತ್ತು ಅವರ 

ಸಹೋದರ ಸುಬ್ಬರಾಮಅಯ್ಯರ್ ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಂದೆಯವರಲ್ಲಿ ವೀಣೆಯನ್ನು 

ಸಪಿತರು, ಸಾಂಬಶಿವಅಯ್ಯ ರ್ Ae ವರ್ಷದನಂದ್ಹಾ ಗಲೇ ಸಹೋದರನೊಡನೆ 

ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಲು ಆಕಾರ, ನಂತರ ೩೩ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಬ್ಬರೂ 

ಕೂಡಿ ಕಚೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದುದರಿಂದ ಇವರು ಕ ಕಾಕ್ಫೈಕ್ಟು ಡಿ ಸಶೋದರಕೆಂದು ಪ್ರಖ್ಯಾತ 

ರಾದರು. ಆ ಕಾಲದ ಅತಿಶ್ರೇಷ್ಠ ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಆಳಗನಂಜಬಿ ಮತ್ತು 

ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ ಪಿಳ್ಳೆಯವರು ಇವರಿಗೆ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಲ್ಲವಿ ನುಡಿ 

ಸುವುದರಲ್ಲಿ ಸುಬ್ಬರಾಮಅಯ್ಯುರ್ ಅದ್ವಿತೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಸಾಂಬಶಿವಆಯ್ಯರ್ರವರ 

ವೀಣಾವಾದನದ ದಿವೃಮಾಧುರ್ಯ ಶ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಧ್ಛರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು 

ತ್ತಿತ್ತು. ಸುಬ್ಬರಾಮಅಯ್ಯರ್ ಕಾಲವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ಸಹೋದರರೆ ವೀಣಾವಾದನ 

ಕೊನೆಗೊಂಡಿತು. ಸಹೋದರನ ಮರಣದಿಂದ ಮೆಃಖಿತರಾದ ಸಾಂಬಶಿವಆಯ್ಯರ್ 

ಸುಮಾರು ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತ ರಾಗಿದ್ದರು. ನಂತರ ಇತರರ 

ಬಲವಂತಕ್ಕೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಜೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ 

ಅಕ್ಯಾಡೆಮಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ೧೯೫೧-೫೨ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಾಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಾರಿತೋಷಕ 

ವನ್ನು ಪಡೆದವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯವರು. ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅದ್ಯಾರಿನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ 

ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಆಚಾರ್ಯ ರಾಗಿದ್ದರು. 

ES ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭಿ ಎ್ರರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 



ಐಲ೨ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಆ: ಸರಿಗಪದಸ 

ಅ: ಸಧಿದಪಮದಮಗರಿಸ 
ಕಾರಿಕ--_ಪ್ರುರಾತನ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ೯೮ನೆ ತಾಳದ ಹೆಸರು. ಇದರ ಒಂದಾ 

ವರ್ತಕ್ಕೆ 2% ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ೯ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 
"ಕಾರೆ ಶ್ಯಲ್ ಅಮ್ಮೆ 8 ಯಾರ್ ಚರಿತೆಂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ೬೩ ಶೈವ 

ನಾಯನಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾದ ಕಾಶ್ಫೆಕ್ಟ ಲ್ ಅಮ್ಮೆ ಎ್ರಯಾರ್ರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು 

ಕುರಿತು ಗೋಪಾಲಕ್ಷೆ ಷಹ ಠಭಾರತಿ ರಚಿಸಿರುವ ತಮಿಳಿನ ಗೇಯನಾಟಕ. 

ಕಾಲ-- (೧) 'ತಾಲದಶಪ್ರಾ ಇಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಣ. ಇದು ಒಂದು 

ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಕಾಲ. 

(೨) ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳು ಪ್ರಥಮ, ದ್ವಿತೀಯ ಮತ್ತು ತೃತೀಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಇರುತ್ತವೆ. 

ಕಾಳೆಹೆಸ್ತಿ ಇದು ಆಂಧ್ರೈದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ವಾದ ಕಾಳಹೆಸ್ತೀಶ್ವರ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿವನು ಶೈವನಾರ್ ಕಣ್ಣಪ್ರನಿಗೆ 
ರ್ಶನವಿತ್ತಮು. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯವೂ ಪೂಜಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ದಿನವೂ ಸೂರ್ಯ 

ಫಿಶ್ನಿ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರ ಪಿಕ್ನೆ ಎಂಬ ಸಂಗೀತವಾದ ಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾಳ Np 

ಹಸ್ತಿಯು "ಪಂಚಲಿಂಗ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವುದು ವಾಯುಲಿಂಗ. 

ಇತರ ಬಲಿಂಗಗಳಾದ ಪೃಧ್ವೀಲಿಂಗವು ಕಾಂಚೀವುರದಲ್ಲಿಯೂ, ತೇಜೋಲಿಂಗವೂ 

ತಿರುವಣ್ಣಾ ಮಲ್ಲೆ ಯಲ್ಲಿಯೂ, ಅಪ್ಪುಲಿಂಗವು ತಿರುವಾನ್ಸೈೆ ಕ್ವಾವಲಿನಲ್ಲಿಯೂ, ಆಕಾಶೆ 

ಲಿಂಗೆವು ಚಿದಂಬರದಪ್ಲಿಯೂ ಇವೆ. ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ್ವರನ ಲಿಂಗದ ಸವಿತಾಪದಲ್ಲಿ ಸದಾ 
ಕಾಲ ಮೆಲ್ಲನೆ ಗಾಳಿ ಬೀಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಯುಲಿಂಗವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಮುತ್ತುಸ್ತಾವಿಂ ದೀಕ್ಷಿತರು ಪಂಚಲಿಂಗ ಸ್ಥ ಳ ಕೇರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ರುಂಪತಾಳದಲ್ಲಿರುವ 

ಶ್ರೀ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ ಎಂಬ ಹುಸೇನಿರಾಗದ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಕಾಳಹಸ್ತಿಯ ದೇವಾಲಯ 

ವನ್ನು ಶುರಿತು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ 

ಕಾಳೆಹಸ್ತೀಶ--ಕಾಳಹಸ್ತಿಯ ವೀಣೆ ವೆಂಕಟಿಸಾಮಿರಾಜ ರಚಿಸಿರುವ ಕತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಮುದ್ರೆ. ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಪುಷ್ಪಲತಿಕಾ ರಾಗದ ವಲಚಿಯುನ್ನ 

ಎಂಬ ಆದಿತಾಳದ ತಾನವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 

ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ ಪಂಚರತ್ನ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ವೀಣಾಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್ 
ಕಾಳಹಸ್ತಿ (ಶ್ವರನನ್ನು ಕುರಿತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿ ಐದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಜೆ. ಇವಕ್ಕೆ ಕಾಳಹಸ್ತೀಶ ಪಂಚರತ್ನವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ಯಾವು 

ಮೆಂದಕಿ- 

೧. ಕೊನಿಯಾಡಿನನಾಪೈೈ ಹ ಕಾಂಭೋಜಿ 

೨. ನನು ಬ್ರೋವರಾಡಾ ಮ ಸಾಮ 

ಲ 
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೩. ಬಿರಾನನನ್ನು ಬ್ರೋವ ಸಿ ಹಂಸಧ್ವನಿ 

೪. ಸಾಮಗಾನಲೋಲ ಇಷ ಸಾಲಗ ಭೈರವಿ 

೫. ನೇವಿತಾ ಮುರಾರಮ್ಮ ಎ ಶಹಾನ 

ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರಮುದ್ರಿ ಇದೆ. ಸ 
೧೧. ೧೬೬.) 

ಸಾಲಿ ಕಾಪು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಕಾಳಿ_ಕಾಳಿಕಾದೇವಿಯು ನಟರಾಜನೊಡನೆ ನಾಟ್ಯವಾಡಿದಳು. ಶಿವನು 

ಊರ್ಧ್ವತಾಂಡವವನ್ನು ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದಾಗ ದೇವಿಯು ಆಶ್ಚ ರ್ಯಜಚಕಿತಳಾಗಿ 

pS ಇದರಿಂದ ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮುಂತಾದವರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾ ಯಿತು. 

ಈ ವೃ ತ್ರ ವೆ ವಾದ ನುಡಿಸುವವರಿಗೆ' ನೂತನಮಾಗದ್ದುದರಿಂದ ಅವರೂ ಸುಮ್ಮನಾದರು. 

ಆಗ pa ಡುತ, IN ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಊರ್ಧ್ವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ 

ವನ್ನಾ ಡಿದೆನು. ಕೊಯಮತ್ತೂ ಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪೇರೂರು ಮುಂತಾದ ದೇವಾಲಯ 

ಗಳಲ್ಲಿ. ನಟಿರಾಜನ ಊಹೆ ತಾಂಡವದ ಶಿಲ್ಪ ಗಳಿವೆ. 

ಕಾಳಿದಾಸ ನೀಲಕಂಠ ಅಂತ್ಯೊರ್ - ಇವರು ಮಾನಂಬುಚಾವಡಿ ವೆಂಕಟ 
ಸುಬ್ಬ ಯ್ಯನವರ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆಗೆ ಸೆ ಸೇರಿದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಲೆ ಯೆ 

ಕಾರರು. ಇವರು ಕಾಳಿದಾಸ ನಾರಾಯಣಸಾಮಯ್ಯನವರ ಪುತ್ರ ರು. ಇವರು 

ಅದ್ಯಾರಿನ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ಮದ್ರಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ 

ಅಕಾಡೆವಿ:-ಯ ಸಂಗೀತ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದು 

ತರುವಾಯ ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಅಧ್ಯಾ ಪಕರಾಗಿದ್ದರು. 

ಇವರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಶಿವನ್ರವರ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವ ಸ್ವರಪಡಿಸಿದ್ದಾ ಚಿನ್ನಿ ಕ್ರ ಷ್ಣ 

ದಾಸ ವಿರಚಿತ ಅಂಬನಿನ್ನು; ನೆರನಮ್ಮಿಃ ತಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಚಿಟಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ 

ಕಾಳಿಂದಿ- ಈ ಗು ಸ ಮೇಳಕರ್ತ ಖುರಹೆರಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿಪಮಗಗರಿಸ 

ಈ ರಾಗವು ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಸಮಯಸಾರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಗವು ಪುಷ್ಪ ಲತಿಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಪ್ರ ಚಲಿತವಾಗಿದೆ. 

ಇಸನ್ಸೈ ನನಾ ಮೊರವಿನರಾದ ಎಂಬ `ಶ್ಪತಿಯು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 

ಕಾಲಸ್ಷೇಸ-- ಸಂಗೀತ ಉಪನ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪವೆಂದು ಹೆಸರು. ಪುರಾಣ 

ಗಳ ಕಥೆಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, ಮಹಾಭಾರತ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 
ಹೆಲವು ಪ್ರಸಂಗಗಳು, ಮಹಾಪುರುಷರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು 
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ಹೈದೆಯೆಂಗಮವಾಗ್ಕಿ ಬೋಧೆಪ್ರದೆವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ. 

ಶ್ರೋತೃಗಳ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು 

ಬೀರುತ್ತಾರೆ. ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಮೂಲಕ ನೀತಿಮಯವಾದ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ, 

ಸತ್ಯಪ್ರಿಯತೆ, ತ್ಯಾಗಮನೋಭಾವನೆ, ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿ, ಸರಳಜೀವನ, ಉದಾತ್ತ 

ಮನೋಭಾವನೆ ಮಾನವನ ಉದ್ದಾರಕ್ಕಾಗಿ ಸೇವೆ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ 

ಶ್ರೋತೃಗಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಸಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ರಸಾನುಭವ ಉಂಟಾ 

ಗುತ್ತದೆ. ಹೈದಯ ಶುದ್ಧಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪಗಳನ್ನು ತೊಳೆದುಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂಬ 

ಭಾವನೆಯುಂಬಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಾಲಕ್ಷೇಪವು ಪಾಮರ ಮತ್ತು ಪಂಡಿತ ರಂಜಕವಾದ ಮನೋರಂಜನಾ 

ವಿಶೇಷ... ಇದರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಗಾಯೆನ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯಸಂಗೀತವಿರುತ್ತದೆ. 
ರಾಮಾಯಣ, ಭಾರತ, ಗೀತೆ, ಉಪನಿಷತ್ತು. ಪುರಾಣಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ 

ಸಂದರ್ಧೋಟಚಿತವಾಗಿ ಉದ್ದ ರಿಸಿ ಹೇಳುವ ಭಾಗಗಳು, ಅವುಗಳುನ್ನು ಒದಿಲ್ಲದೆ ಇರುವ 

ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಗರಾಜರ, ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, 

ಇತರರ ರಚನೆಗಳು, ತಿಲ್ಲಾಣಗಳು, ಜನನದಗೀತೆಗಳು, ಕಾವ್ಯಗಳ ಭಾಗಗಳ ಹಾಡು 

ಗಾರಿಕೆಯು ಸಂಗೀಶಪ್ರಿಯರಿಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಕಧಾಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಸಕಲ 

ರಸಾನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಗವತರ ವಾಗ್ವೆ ಎರಿ, ಚತುರೋಕ್ತಿ ಗಳು ಶ್ರೋತ್ಫ 

ಗಳ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೆಳೆದಿಡುತ್ತವೆ. ಕಥೆಯ ಘಟನೆಗಳು ತಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ನಡೆಯು 

ತ್ರಿರುವಂತೆ ಅನುಭವ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹರಿಕಥಾಕಾಲ 

ಫೇಷ ಅಥವಾ ಸತ್ಯ ಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪವೆಂದೂ, ಉತ್ತರಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇರ್ತನವೆಂದೂ, 

ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪದವರನ್ನು ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರೆಂದೂ, ಉತ್ತರದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನಕಾರ 

ರೆಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. 

ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಸಾಮಾಜಿಕ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೆಲವು 

ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮನಗಂಡರು. ಕೆಲವರು ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ 

ಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಅದ್ವಿತೀಯ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಥ 

ಅಯ್ಯರ್ ರವರು ೬೩ ಶ್ಲೆವನಾಯನಾರರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕಾಲಕ್ಷೇಪ 

ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತೊ ಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಅನಂತರಾಮಭಾಗವತರು ಈ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹರಿ 

ಕಥಾ ಭಾಗವತರಾಗಿದ್ದರು. ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ರೀತಿಯ 
ಹರಿಕಥಾ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಂಜಾವೂರು ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಳಿಸಿ (೧೮೪೭. 

೧೯೦೩) ರೂಪಿಸಿದರು. ಇವರು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಜನಕನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರು 

ವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪುರಾಣ ಪಠಣ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯವಾಚನವು ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ 
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ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ವಾಲ್ಮೀಕಿರಾಮಾಯಣ, ಭಾಗೆವತ್ತೆ ದೇನೀಪುರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಗಳನ್ನು ಪಠಣಮಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಾವುದು ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ರೂಢಿ 

ಯಲ್ಲಿತ್ತು. ತಮಿಳುನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪರಿತ್ತಿಯೂರು ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳು "ನಾಲಿ ತೆ 

ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಈುರಿತು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ 'ಶ್ಹೊ (ಕಗಳನ್ನು ಆಲಾಪ 

ಸಹಿತ ವಾಚನ ಮಾಡುತಿ ತ್ತಿ ದ್ದರು ಗ್ವಾಲಿಯರ”ನ ಕರ್ತ ನೊರರಾದ' ಮೋರ್ಕರ್ 

ಬಾವಾ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಬಾವಾ ಸುಮಾರು ೧೮೬೦ರಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರಿಗೆ ಬಂದು 

ಮರಾಠೀ ಕೀರ್ತನವನ್ನು 'ಜನಪ್ರಿ ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಕೃಷ್ಣೆ ಭಾಗವತರು 

ಮರಾಠ ಶೈಲಿಯ ಲಾಲಿತ್ಯವನ್ನೂ, ತಮಿಳು ಶೈಲಿಯ ಉತ್ತ ಮಾಂಶಗಳನ್ನೂ 

ಸಮ್ಮಿಳನಗೊಳಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಫನಿರೂಪಣೆ 

ಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಬಳಸಿಕೊಂಡರು. ಇದಲ್ಲದೆ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ 

ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ರಚಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮೂವ್ವಲೂರು ಸಭಾಪತಿಅಯ್ಯರ್: 

ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸುಂದರವಾದ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಭಾಗವತರಿಗೆ 

ಅಸಾಧಾರಣ ಶ್ರುತಿ ಜ್ಞಾನವಿತ್ತು. ನಾಟ್ಯಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿಯಿತ್ತು. ಇವೆಲ್ಲ 

ವನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮ" ಬಳಸಿಣೆ ಗಂಡು ಹರಕಫೆಯನ್ನು ಒಂದು ಉತ್ತ ಮವಾದ ಉನ್ನತ 

ಮಟ್ಟದ ನೀತಿಜೋಧಕವಾದ ಮನೋರಂಜನೆಯನ್ನಾ ಗಿ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಸವರ 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿಯವರ ನಂದನಾರ್ ಚರಿತವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡ ರೀತಿಯಿಂದ 

ಭಾರತಿಯೆವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ದಕ್ಷಿಣ `ಭಾರತದ ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪದ 

ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಕಾಲಕ್ಷೇಷದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಸವಲ್ಲದೆ ಇತರ 

ರಸಗಳೂ ಉಂಟಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರು. 

ಮೈಸೂರು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪವು ನಡೆದುಬಂದ ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 

ಹೀಗೆಯೇ ಇದೆ. ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಿದ್ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ 

ರಾದ ಮುತ್ತಯ್ಯ ಭಾಗವತರು ಸೊಗಸಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹರಿಕಥೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇತರ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ಭಾಗವತರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯಗಳು, ರಾಮಾಯಣ, “ಹಾ 

ಭಾರತ, “ಪ್ರರಾಣಾದಿಗಳಲ್ಲದೆ ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ಲಕ್ಷ ಚೆ ಪಂಪ ಮುಂತಾದವರ 

ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನೂ , ತ್ಯಾಗರಾ ಜರು ಮತ್ತು ಪ್ರರ ಜಂಟ ಹರಿದಾಸರ ಕೇರ್ತನೆ 

ಗಳನ್ನೂ ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿ ನಿರೂಪಣೆಮಾಡಿ ಹರಿಕಥೆ ಮಾಡುವ ಪ ಪದ್ದತಿ 

ಯನ್ನು. ರೂಢಿಗೆ ತಂದರು. ಇವಲ್ಲದೆ ಹಿಂದೀ ಭಜನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಮರಾಠೀ 

ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. 

ಈಗಿನ ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ೩-೪ ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯು 

ತ್ತದೆ... ಇದರಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳು, ಮರಾಠೀ, ಹಿಂದೀ ಹಾಡು 

ಗಳುಂಟು. ಉಪಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಘುಗೀತೆಗಳು ಬೇಸರವನ್ನು ಹೋಗಿಸಿ ಹಾಸ್ಯ 

ರಸದಲ್ಲಿ ಶ್ರೋತ್ಸ ಗಳನ್ನು ಮುಳುಂಸ ತಿತ್ತವೆ. ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು 
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ಇತರ ಭತಷೆಗಳ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲದೆ ನಿರೂಪಣೆ ಎಂಬ ವಿಶಿಷ್ಟ ರಚನೆಯನ್ನು ಕೇಳ 
ಬಹುದು. ಇದು ಕಧಾ ಪ್ರಸಂಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸರಳ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುವ, ಆಕರ್ಷಕ 

ವಾದ, ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾದ ಹಾಡು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ನಿರೂಪಣೆ 

ಗಳಿವೆ. ಮೆರಟ್ಟೂರು ವೆಂಕಟಿರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೂವ್ವೆಲೂರು ಸಭಾಪತಿ 

ಅಯ್ಯರ್. ಅನೇಕ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಸಭಾಪತಿ ಅಯ್ಯರನ್ನು ಚಿನ್ನ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು ನಿರೂಪಣೆಯು ಸರಳವಾದ 

ರಚನೆ. ರಾಗವು ರಂಜಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಪಲ್ಲವಿ, 

ಅನುಪಲ್ಲವಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಚರಣಗಳಿರುವುದುಂಟು.  ಕಾಲಕ್ಟೇಪದ ಉಪ 
ಗಾಯಕರಿಗೆ ಅನೇಕ ನಿಶೂಪಣೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಿರೂಸಣೆಗಳಿರುವಂತೆ ಸಂಸ್ಥ ತದಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೇಣುವಾದಕರಾಗಿದ್ದ 

ಶರಭಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ೬೩ ನಾಯನಾರರ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. 

ಇವನ್ನು ಸೂಲಮಂಗಲಂ ವೈದ್ಯನಾಥಭಾಗವತರು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಪ್ರ ಜಾರ 

ಮಾಡಿದರು 

ಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ಐದು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಪಂಚಪದಗಳೆಂದು 
ಹೆಸರು. ಆರ್ಯಗಳು, ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಪದ್ಯಗಳು, ವಿರುತ್ತಗಳು, ಕಂದವದ್ಯಗಳ್ಳು 
ಅಭಂಗಗಳು, ದೋಹರಗಳು, ಭಜನೆಗಳು, ಅಷ್ಟಪದ್ಕಿ, ತರಂಗ, ಚೂರ್ಣಿಕೆ. ದಂಡಕ, 
ಆಷ್ಟಕ, ಪದ, ಅಂಜಲಿಗೀತ್ಕ ನಾಮಾವಳಿ, ಸಾವಯಿಖಾ, ಖಡ್ಲಾ, ಲಾವಣಿ, ಸಾಕಿ, 

ದಿಂಡಿ, ದೇವರನಾಮ, ತಶೇವಾರ, ತಿರುವಾಚಕ, ತಿರುಪು ಗಳ್, ವಚನ, ತಿಲ್ಲಾನ 

ಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಧಮಪದವು ಕಧಾಕಾಲಕ್ಷೇಸದ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹ 

ವಾಗಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. 

ಭಾಗವತರ ಲಕ್ಷಣಗೆಳು -ಭಾಗವತರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ತೇಜಸ್ಸಿನಿಂದ 
ಕೂಡಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಕನ್ನಡ, 
ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತ ಮಜ್ಜ್ಞಾ ನ, ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪ್ರವಚನಶಕ್ತಿ, 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಸಮಯೋಚಿತವಾಗಿ ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ 

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಹಾಸ್ಯೆಪ್ರಿ ಯತೆ, ಹಾಸ್ಯಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಕಾಲಮಿತಿಗೆ 

ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವ ಚಾಕಚಕ್ಯತೆ, ಶಾಸ್ತ್ರ, ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳಿಂದ ಸೂಕ್ತ 

ವಾದ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಉದ್ದ ರಿಸಿ ಹೇಳುವ ಶಕ್ತಿ, ಕಧನಕೌಶಲ್ಲ, ವಿದ್ಯಾದಾಹ, ಸಂಗೀತ 

ಮತ್ತು ಭೆರತಶಾಸ್ತ್ರದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಹಿತಕರವಾದ ಶಾರೀರ, ಹೆಲವು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ 

ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಮತು ಅವುಗಳ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಭೋಚಿತ 

ವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಯೋಗ್ಯತೆ, ರಾಗ ರಸಗಳ ವಿವೇಕ, ಮೊದಲಿನಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ 

ಬೋಧಪ್ರದವಾಗಿ ಬೇಸರತರದಂತೆ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳುವಂತೆ ಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡುವುದು 

ಮುಂತಾದುವು ಭಾಗವತರ ಲಕ್ಷಣಗಳು. 
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ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ, 

ತಂಜಾವೂರು ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರು (೧೮೪೭-೧೯೦೩), ವರಹೂರು ಗೋಪಾಲ 

ಭಾಗವತರು, ಅಂಡಮಾನ್ ಶಿವರಾಮಭಾಗವತರು, ನರಸಿಂಹಭಾಗವತರು, ಪಂಡಿತ 

ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ಯ (೧೮೫೭-೧೯೨೧), ತಿರುವ್ರಯಣಂ ಪಂಚಾಪಕೇಶಶಾಸ್ತ್ರ 
(೧೮೬೮-೧೯೨೪), ತಂಜಾವೂರು ಪಂಚಾಪಕೇಶ ಭಾಗವತರು, ಅನಂತರಾಮಭಾಗ 

ವತರು, ಸೂಲಮಂಗಲಂ ವೈದ್ಯ ನಾಥಭಾಗವತರು, ಹೆರಿಕೇಶನಲ್ಲೂರು ಮುತ್ತಯ್ಯ 

ಭಾಗವತರು, ಅಣ್ಣಾ ಸ್ವಾಮಿಭಾಗವತರು, ಶ್ರೀಮತಿ ಸರಸ್ವತಿಬಾಯಿ, ಶ್ರೀರಂಗಂ ಶಠ 

ಗೋಪಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಎಂಬಾರ್ ವಿಜಯರಾಘವಾಚಾರ್ಯ. 

ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತರು ಕೀರ್ತನೆ ಅಥವಾ ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ 

ದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ಭಾಗವತರು ೩೦ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಷೆಟ್ಟದಿಗಳು, ವೃತ್ತ ಗಳು, ಕಂದಪದ್ಯಗಳು, ಆರ್ಯಗಳು, ಸೀಸಪದ್ಯಗಳು, ಚೂರ್ಣಿಕೆ 

ಗಳು, ದಂಡಕಗಳು, ಸಂಸ್ಕತ ಶ್ಲೋಕಗಳು, ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟುಗಳು, ಯಕ್ಷಗಾನಗಳು, 

ಸ್ತೋತ್ರಗಳು, ತ್ಯಾಗರಾಜರೇ ಮೊದಲಾದವರ ಕೃತಿಗಳು, ದಾಸರ ಪದಗಳು, ಸುಳಾದಿ 

ಗಳು, ಉಗಾಭೋಗಗಳು, ಸ್ವಂತ ನಿರೂಪಣೆಗಳು, ಮರಾಠೀ ರಚನೆಗಳು, ವಚನಗಳು, 

ತ್ರಿಪದಿಗಳು, ಸಾಂಗತ್ಯಗಳು, ಸರ್ವಜ್ಞ ನ ವಚನಗಳು, ನೀತಿಪದ್ಯಗಳು, ವೇಮನನ 

ಪದ್ಯಗಳು, ಮಂತ್ರಗಳು, ಗೀತಗಳು, ತೊರಾಚರಣಗಳು, ಗಾದೆಗಳು, ಚಾಟುಶ್ಲೋಕ 

ಗಳು ಮುಂತಾದುವು ಈ ಅಂಶಗಳು. ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 

ಭಾಗವತರು ದಾಸವಂಥ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕೀರ್ತನ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಯಕ್ಷಗಾನ 

ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರು ೧೯ಣೆ 

ಶತಮಾನದ ಉತ್ತರಾರ್ಧೆ ಮತ್ತು ೨೦ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬೇಲೂರು ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬ 

ದಾಸರು, ಹರಿಕಥಾ ಗುಂಡಾಚಾರ್ಯರು, ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು ಮತ್ತು ರಂಗ 

ದಾಸರು, ಸೋಸಲೆರಾಮದಾಸರು, ವೀಣಾವಿರ್ದ್ವಾ ಹೆಚ್. ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್, ಮಿರ್ಲೆ 

ಸುಬ್ಬರಾಯರು, ಗಮಕಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರ, ಬಿಡಾರಂ ಸುಬ್ಬಯ್ಯ, ಕುರ್ತುಕೋಟ 

ನಾರಾಯಣಶಾಶ್ರಿ, ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯಂಗಾರ್, ಮುಂತಾದವರು ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತರು. 

ಬೇಲೂರು ಕೇಶವದಾಸರು ಕರ್ಣಾಟಕ ಭಕ್ತವಿಜಯ ಮತ್ತು ಕನ್ಯಕಾಪರಮೇಶ್ವರಿ 

ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಸೋಸಲೆ ರಾಮದಾಸರು ತಮಿಳುನಾಡಿಗೆ 

ಹೋಗಿ ಖಂಜರಿವಾದ್ಯವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ ಮೈ ಸೂರು ಆಸ್ವಾನ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು ಟ. ಕೆ. ವೇಣುಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಹೆರಿಸರ್ವೋತ್ತಮದಾಸರ್ಕ 

ಕೊಣನೂರು ಸೀತಾರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಭದ್ರಗಿರಿ ಅಚ್ಯುತದಾಸರು ಮತ್ತು ಭದ್ರಗಿರಿ 

ಕೇಶವದಾಸರು, ಎಸ್. ಕೆ. ಅನಂತಪದ್ಮನಾಭ ಭಾಗವತರೇ ಮುಂತಾದವರು ಖ್ಯಾತ 

ಭಾಗವತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಗಿರಿ ಕೇಶವದಾಸರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಸಾಶ್ರಮವೆಂಬ 

ಸಂಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಸ್ಥಾ ಪಿಸಿ ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಭಾಗವತರಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ 
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ಪುರಂದರೋಪನಿಷತ್ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ, ಹಲವಾರು ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನಂತಪದ ನಾಭ ಧಾಗವತರು ಯಕ್ಷಗಾನ ಪ್ರವೀಣರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಹೆರಿಕಥಾ ಎಡ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಕೀರ್ತನ ಕೇಸ ಕೀರ್ತನ ರತ್ನಾಕರ, ಕೀರ್ತನ 

ಭೂಷಣ, ಕೀರ್ತನಾಚಾರ್ಯ, Weeds ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿರುದುಗಳನ್ನಿತ್ತು 

ಸನ್ಮಾ! ರಾ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಹೆಂಕಥೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಣೇಶ, ಶಾರದಾದೇವಿ ಮತ್ತು ಗುರುಸ್ತುತಿಗಳನ್ನು 

ಭಾಗವತರು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಹಾರ ಹಾಕಿದ 'ನಂತರ ಮಂಗಳಾರತಿ 

ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಪೀಠವು ವ್ಯಾಸ ಶುಕ ಪೀಠ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯುಂಟು. ತರು 

ವಾಯ ಅವರು ಪೀರಿಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಥಾನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸೂಕ್ತವಾದೆಡೆ 

ವೇದಾಂತ ಪ್ರ ಚೋದಕವಾದ ಉಪಕಥೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕ ಉಸಪಸಂಹಾರವು 

ಪೀಠಿಕೆಗೆ ಮ ರುತ್ತಡೆ. ನಂತರ ಮಂಗಳೆ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಾರತಿಯೊಂದಿಗೆ 

ಕಥೆಯು ಮುಕ್ತಾ ಯಗೊಳ್ಳು ತ್ತದೆ. 

ಅಕಾ ಚಣ ಜ್ ನಟರಾಜನ ಊರ್ಧ್ವ್ವತಾಂಡವದ ಮತ್ತೊಂದು 

ಹೆಸರು. ಈ ನಾಟ್ಕ ಕ್ಶೆ ಕಾಳಿಯು ಮುಖ್ಯಕಾರಣವಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. 

ನಗರ ತ್ ಪಿ. (೧೯೧೫) ಕರ್ಣಾಟಿತವ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಲಲಿತ 

ಸಂಗೀತಗಾಯಕರಾದೆ ಕಾಳಿಂಗರಾಯರು ಕುಂದಾಪುರದ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಲೂರಿನಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂಜೆ ಪಾಂಡೇಶ್ವರವ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ನವರು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ 

ಪಳಗಿದವರು. ಚಿಕ್ಚಂದಿನಲ್ಲಿ ಹಾಡು ಮತ್ತು ಮದ್ದಳೆಯ ಧ್ವಿನಿಮಯವಾದ 

ವಾತಾವರಣದ ನನ್ನಿ ಬೆಳೆವ ರಾಯರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಯ Ms ಮತ್ತು ಹಾಡುವ ಉತ್ಸಾಹೆವಿದ್ದು 

ದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ನಟ ಮುಂಡಾಜೆ ಸಜ ಭಟ್ಟ ರು ತಮ್ಮ ಆಂಬಾಪ್ರಾ ಸಾವ್ 

ನಾಟಕ ಮಂಡಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಪಾತ ತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶಕೊಟ್ಟ ರು. 

ರಾಯರು ಬಾಲಕರ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾತ ತ್ರಗಳನ್ನು ವಹಿಸಿ ಜನ ನಪ್ರಿ ಯರಾದರು. 

ಸವಾಯಿಸಿಗಂಧರ್ವರ ತಿಷ್ಯ ರಾಗಿದ್ದ ರಾಮಪುರ್ಗದ ವೆಂಕಟರಾಯರಲ್ಲೂ ನಂತರ ರಾಮ 

ಚಂದ್ರ ಮತೋ ಲ್ಕರ್ರವರಲ್ಲೂ ಹೆಬವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಹಿಂದೂಸಾ ನಿ ಸಂಗೀತ 

ವನ್ನು ಕಲಿತು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು. ಇವರು ಮದ್ರಾ ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 

ನಾಟಿಕ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿ ತು. ಅಲ್ಲಿಯ ಹಿಂದೀ 

ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆಯ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಾ ತಿಧ್ಯಾನಕರಾಗಿ ಹಲವು. ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ರವೀಂದ್ರ ನಾಧ ಠಾಕೂರರ ಕಾವ್ಯ ಧರ್ಮಿ ಗೀತ ಶೈಲಿಯಿಂದ ಪ್ರ ಪ್ಲಭಾವಿತ 

ರಾಗಿ ಸಂಗೀತದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲು ಡನ 

ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು “ಗೀತಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. 

ಮಹಾಶಿಲ್ಪಿ, ನಟಶೇಖರ, ಸುಭದ್ರಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಮುಂತಾದ ಹೆಲವು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ 

ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದರು. 
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ಇವರ ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕ ಭಾವಗೀತೆ 

ಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ ಹಾಡುವುದು. ಇವರ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ 

ಲಯವಿರುತ್ತದೆ ಇವ ಹಾಡುವಾಗ ಜೊತೆಗೆ ಅನುರೆಣನದ ರಂಗು ಕೊಡಲು 

ಹೆಚ್ಚಿ ನ ಸ್ಥಾ ಯಿಯ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮೋಹನ್ಕುಮಾರಿ ಮತ್ತು ಸೋಹನ್ಕುಮಾರಿ 

ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಶ್ಲೆಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಶಾ ತ್ರಿತ್ಯ ನಂಗೀತದ ಕೂ ್ರಾನರ್ ಶೈಲಿಯ 

ಪ್ರಭಾವವಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕವನಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಶೈಲಿಯ ಸೆಂಗೀತವನು ನೀಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಉದಯವಾಗಲಿ, ಏರಿಸಿ ಹಾರಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಬಾವುಟ, ಇಳದು ಬಾ ತಾಯೆ, ಬಾರಯ್ಯ 

ಬೆಳದಿಂಗಳೇ ಇವೇ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಪರಿಚಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇದೆ. ಕಾಳಿಂಗರಾಯರು 

ಕರ್ಣಾಟಕದ ಸಮಕಾಲೀನ ಲಲಿತ ಸಂಗೀತದ ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಪ್ರಚಾರವಲ್ಲದೆ 

ಆಧುನಿಕ ಕವಿಗಳ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಭಾವ ಮತ್ತು ಆಶಯಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ 

ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ನವ್ಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಿರಿ 

ಕಂಠದ ಜನಪದ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಲಲಿತಗಾಯನದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯ ಗಾಯಕ 

ರಾಗಿದ್ದಾ ದ್ರೆ 

ಕಾವಡಿ ಚಿಂದು- ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜನಪದ ಗೀತೆ. 

ಈ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಣ್ಣಾ ಮಲೆ ರೆಡ್ಡಿಯಾರ್ ಎಂಬುವರು ಈ ಹಾಡು 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರ ಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ನಕು ತಮಿಳುನಾ ಡಿನ ತಿರುನೆಕ್ಟೀಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಚಿನ್ನಿ ಕುಲಂ ಎಂಬ ಬಜ ಬಜ ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲಬಿ ಎಂಬ 

ಭಾಗಗಳಿಲ್ಲ. ಇವು ರುಂರ್ಕೂಟ, ಆನಂದಭೈರವಿ ಮುಂತಾದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಈ 

ಹಾಡುಗಳು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾವಿಯ ಸ್ತುತಿಗಳು. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸುಂದರವಾದ ಆಂತ 

ಪ್ರಾಸಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಕಾವಡಿ ಚಿಂದುಗಳನ್ನು ಕಾವಡಿ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತಿರುವ 

ಯಾತ್ರಿಕರು ಹಾಡಲು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯ ಮುಕ್ತಾಯ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು ರೂಢಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಡ್ಡಿ ಯಾರ್ ಸ್ವನಾಮ ಮುದ್ರಕಾರ 

ರಾಗಿದ್ದರು. 

ಕಾರ್ವೇಟಿನಗರ--ಇದು ಆಂಧ್ರದ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು 
ಸಂಗೀತ ಕಲಾಕೇಂದ್ರ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಸಾರಂಗಪಾಣಿ, ಗೋವಿಂದ 

ಸಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಕೂವನಸಾಮಯ್ಯ ಈ ಊರಿನವರು. ಇಲ್ಲಿಯ ಮುಖ್ಯ ದೇವ 

ರಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಯ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾದ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನು ಸಾರಂಗ 

ಪಾಣಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಕಾರ್ನೇಟರಂಗ-ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಗ್ಗೆ ೇಯಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ವೇಟನಗರಂ ಗೋವಿಂದ 

ಸಾಮಯ್ಯನವರು ರಚಿಸಿರುವ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಅಂಕಿತ. 

ಕಾಶೀನಾಥ--ಇವರು ೧೮ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಲೆ ಯ 
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ಕಾರರು. ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೆರಟ್ಟೂ ರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸ 

ವಾಗಿದ್ದು, ನಾಟ್ಯ ಕ್ರೈ ಜೀಕಾದ ಸಂಗೀತವಾದ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ವದಗಳನ್ನು ಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ದ 

ರಾಗಿದ್ದ ರು. ಗಣೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಶಬ್ದ ರಿ ಸೀತಾಕಲ್ಯಾಣ. ಶಬ್ದ, ನ ಜಸೇಕ 

ಶಬ್ದ, "ಲವು ದೇವತೆಗಳ ಮತ್ತು ಪುರಾಣಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಶಬ್ದ ಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಥ್ರ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಶಬ್ದ ಫೈ ಮಂಡೂಕ ಶಬ್ದ ವೆಂಬ ಮತೊ ಎಂದು 

ಹೆಸರಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ೭ ದೀರ್ಫೆವಾದ ಜತಿಗಳು ಗಜೇಂದ್ರ ನನ್ನು ೂಸಳೆಯು ಒಡಿದು 

ಕೊಂಡ ತಾವಕಿಕೊಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಪೆ ಪೈಗಳು ವಟಗುಟ್ಟು ವ ಶಬ್ದ ವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. 

ಕಾಶೀನಾಥನು ಸ್ವನಾಮ ಮುದ್ರಕಾರ. 

ಸಾಶೀರಾಮಕ್ರ್ರ ಯೆ ಇದು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೫೧ನೆ 

ಮೇಳದ ಹೆಸರು. 

ಕಾಶ್ಮೀರ---ಈ ರಾಗವು ೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ತಾನರೂಪಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸಫಿದಪಗರಿಸ 

ಕಾಶ್ಯಪ---ಪುರಾತನಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಹೆಸರು. 

ಕಾಶ್ಯಪಿ “ಈ ರಾಗವು ೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆನುಮತೋಡಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ ಹಷರಿಗಪಡ ಕಸ 

ಅಆ: ಸೆನಿದಪಗರಿಸ 

ಕಾಹಕ-ಇದೊಂದು ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯ 

ಕಾಹಳ.-. ಚಿನ್ನ, ತಾಮ್ರ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಹಳೆ. 

ಕಾಷ್ಮ--ಇದು ತಾಳದಶ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲ ಕಾಲದ ಒಂದು ಘಟಕ ಅಥವಾ 

ಪ್ರಾಣ. ಇದು ಅನುದ್ರುತದ ೧/೨೫೬ ಭಾಗಕೈೈ ಸಮನಾದುದು 

ಕಾಷ್ಟತರೆಂಗ--ಇದು ಜಲತರಂಗ ವಾದ್ಯದ ಬಟ್ಟಲುಗಳಂತೆ ಮರದಿಂದ 

ಮಾಡಿರುವ ಬಟಚ್ಚಲುಗಳ ವಾದ್ಯ. ಈ ಬಟ್ಟಲುಗಳು ಮಂದ ಮತ್ತು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆ 

ವಾಗಿವೆ. ಒಂದು ಕಡ್ಲಿ ಯಿಂದ ಈ ಬಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸಿ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸು 

ತ್ತಾರೆ. ನೀರನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಬಾರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಇವುಗಳ ಶ್ರುತಿಗಳು 

ಅಚಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟ್ಟಲಿನ ಶ್ರುತಿಯು ಅವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೇ 

ಗೊತ್ತುಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಾಶರ--ದ್ವಾವಿಂಶತಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಖುಷಭದ ನಿಯತ ಶ್ರುತಿಯ 
ಹೆಸರು. (೧೦/೯). ಈ ಹೆಸರು ಭಾವಭಟ್ಟ ನ ಅನೂಪ ಸಂಗೀತವಿಲಾಸವೆಂಬ ಗ್ರಂಥ 

ಪಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 
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ಕಾಂಗೂಲ- ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅಸಂಯುತ ಹೆಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಸ್ತ 
ಮುದ್ರೆ. ಪದ್ಮಕೋಶ ಹೆಸ್ತದಲ್ಲಿನ ಅನಾಮಿಕವನ್ನು ಮಡಿಸಿದರಿ ಕಾಂಗುಲ ಹಸ್ತ 
ವಾಗುವುದು. ಗಜನಿಂಬೆಹೆಣ್ಣು ಎ.  ವೆಥೊಕುಚಗಳು, ಕಲ್ಲಾ ರಪುಷ್ಟ, ಚಕೋರ, 

ಅಡಿಕೆಯಮರ, ಕಿರುಗೆಜ್ಜೆಗಳು, ಗುಳಿಗೆ, ಚಾತಕಪಕ್ಷಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಈ 

ಹೆಸ್ತ ವಿನಿಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವುದು. 
ಕಾಂಚನ ವೆಂಕಟಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ (೧೯೨೧) ಇವರು ಕೇರಳದ ಪಾಲ್ 

ಘಾಟನ ಕಲ್ವಾತಿ ಎಂಬ ಊರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರ ತೆಂಡೆ ಶೃಂಗೇರಿಯ 
ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟರಮಣಅಯ್ಯರ್. ತಾಯಿ ಆನಂದಲಕ್ಷಿ ಒರೆಮ್ಮಾಳ್. 

ದಕ್ಷಿಣಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಂಚನ ಗ್ರಾಮವನ್ನು ವೆಂಕಟಿರಮಣ ಅಯ್ಯರಿಗೆ ದತ್ತಿಯಾಗಿ 

ಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂರವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಾರಂಭ ಶಿಕ್ಷಣವು ವೀಣಾ 

ವಿದುಷಿಯಾಗಿದ್ದ ಅವರ ತಾಯಿಯಿಂಂದ ದೊರಕಿತು. ನಂತರ ಚಕ್ರಕೋಡಿ 

ನಾರಾಯಣಶಾಶ್ರಿ ಯವರಲ್ಲೂ, ಜೆಂಬ್ದೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಜಿ.ಎನ್. 

ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂರವರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು. ಇವರೆ 

ಮೊದಲ ಕಜೇರಿ ಚಿಂಬೈರವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಮೂಕಾಂಬಿಕಾ ಸನ್ನಿಧಿ 

ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಅಂದಿನಿಂದ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಾ ಕಚೇರಿ ಗಾಯನ ಮಾಡುತ್ತ 

ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಖ್ಯಾತ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಮೃದಂಗ 

ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳೊಡನೆ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ೧೯೫೩. ರಿಂದ ಕಾಂಚನ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಸಂಗೀತ ಶಾಲೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಸಿ ಗುರುಕುಲ 

ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಸತಿ, ವಸನ, ಅನ್ನವಿಟ್ಟು ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುತ್ತ 

ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಿತವಾದ ಸತ್ವ ಉಳ್ಳ ಶಾರೀರ, ಉತ್ತಮ ಮನೋಧರ್ಮದ ರಾಗ 

ವಿಸ್ತರಣೆ, ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟಿನ ಶೃತಿಗಳ ನಿರೂಪಣೆ, ಲಯವಪ್ರಧಾನವಾದ ಸ್ವರಕಲ್ಪನೆ 

ಮುಂತಾದುವು ಇವರ ಗಾನಶ್ಸೆಲಿಯ ಪ್ರಮುಖಾಂಶಗಳು. ಇವರ ಮಗ ಸುಬ್ಬರತ್ನಂ 

ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯವಳ್ಳ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಕಾಂಚನದ ಸಂಸಾರವು ಸಂಗೀತದ 

ಸಂಸಾರವಾಗಿದೆ 

ಕೌಂತಮಂಜರಿ--ಈ ರಾಗವು ೩೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಾಳಗದ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸವನಿಸದಪನಿದಮಧಿಗರಿಮಗರಿಸ 
ಹಾಂತಾಮಣಿ ಈ ರಾಗವು ೬೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. 

ಆಃ: ಸರಿಗಮಪದನಿ ಸೆ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಇದು ೧೨೧ನೆ ರುದ್ರ ಚಕ್ರದ ಮೊದಲಮೇಳ. ರಾಗಾಂಗರಾಗ. ಷಡ್ಡ ಸ್ವರವು ಗ್ರಹೆ 
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ಅಂಶ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಸ್ವರ. ಗಾಂಧಾರ, ಮಧ್ಯೆಮ ಮತ್ತು ಥೈವತಗಳು ರಾಗಛಾಯಾ 

ಸ್ವರಗಳು ವಿಪ್ರಲಂಭೆ ಶೃಂಗಾರರಸೆಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಗ. ದೀನ ಮತ್ತು ಕರುಣ 

ರಸವೂ ಸೂಚಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ «ಪಾಲಿಂತುವೊ? 

ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸೃತಿ. 

ಕಾಂತಾರಕ ವುಂಜರಿ--ಈ ರಾಗವು ೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕನಕಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗಸ 
ಕಾ೦ತರಾಕ್ಷಸೆ--ಈ ರಾಗವು ೪೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶುಭಪಂತುವರಾಳಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಕಾ೦ತಾ--ನಾರದನ « ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ 'ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಷಡ್ಡ ದ ಮೂರನೆ ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು. 

ಕಾಂತಧನ್ಯಾಸಿ--ಈ ರಾಗವು ೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆಮುಮತೋಡಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ ಬ 

ಆ: ಸಗಮಪಕಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಥಿಪಮಗರಿಸ 

ಕಾಂತಾದ್ರ್ರಮ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದಮನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಮೆಗರಿಸ 

ಕಾಂತಾರತ್ನೃ-ಈ ರಾಗವು ೬೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಂತಾಮಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪಸಿದಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಕಾಂತಿ---ಈ ರಾಗವು ೩೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಜಲಾರ್ಣವದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ, 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 

ಹಾಂತಿಮತಿ-- ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಎರಡು ರಾಗಗಳಿವೆ. 

(೧) ಇದು ೩೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಯಾಗಸಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮಪಸ 
ಅ: ಸಪಮಗರಿಸ 

(೨) ಇದು ೬೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನೀತಿಮತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 
ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 
ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 

ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಶ್ರೀಕಾಂತಿಮತಿಂ ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 
ಕಾಂತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ- ಈ ರಾಗವು ೬೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಜ್ಯೋತಿ 

ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸೆ 
ಕಾಂಭಾರಿ--ನಾರದನ ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀ ರಾಗ. 

ಕಾಂಭೋಜ ರಾಜಕಥಾ--ಇದು ತೆಲುಗು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ 

ಜನಪದ ಗೀತೆ. 

ಕಾಂಭೋಜಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ, ಅಂತರಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧಮಧ್ಯೆಮ, ಚತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತ ಮತ್ತು 

ಕೈತಿಕಿ ವಿಷಾದವು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಕಾ ನಗಳು. ಕಾಕಲಿ ಥಿಷಾದವು ಅನ್ಯಸ್ವರ. 

ಏಕಾನ್ಯಸ್ವರ ಭಾಷಾಂಗರಾಗ. ದ ಗರಿಸಾ. ರಿಪಮಗಸ ಎಂಬ ದಾಟು 

ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ. ಮಧ್ಯಮ, ಧೈವತ, ನಿನಾದಗಳು ರಾಗಭಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು, 

ಗೈ ಮ್ಮ ಪ, ದ ನ್ಯಾಸಸ್ವರಗಳು ಸರ್ವಸ್ವರ ಗಮಕವರಿಕರಕ್ಷಿರಾಗ. ಬಹಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ 

ಯುಳ್ಳ ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಶ್ಲೋಕ, ಪದ, ವೃತ್ತ, 

ನೇಯನಾಟಕಗಳಿಗೆ ಈ ರಾಗವು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾದುದು. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿ 

ರಸ ಪ್ರಧಾನರಾಗ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ ಪಣ್ಕಕ್ಕೇಶಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಕಾಭೋಜ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಮೂಲವಿರುವ ರಾಗವಾದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಂಭೋಜಿ ಎಂಬ 

ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. 

ಮಲಯಾಳ ಜೀಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಮೋದರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು 

ಮಂಗಳಕರವಾದ ರಾಗ. ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು. 

13 
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ಗೀತ --. ಮಂದಾರಧಾರಿ ಮು ಭಕ ಎ 

ಭುವನ ಹ ಧ್ರುವ ಜು ಷೈ ದಾಲ ಗುರುಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ 

ವರ್ಣ ತರುಣಿ — ಅದಿ — ಥಿಡಲ್ಪೊನ್ನುಸ್ವಾಮಿ 

ಪಂಕಸಾಕ್ಷೆ ಎಸ” ಎ ಮಹಾವೈ ದ್ಯನಾಧ ಅಯ್ಯರ್ 

ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ೨. ರುಂಪ -. ತಿರುವೋಚ್ಚಯೂರುತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್ 

ಸರಸಿಜ — ಅಟಿ --. ವಡಿವೇಲು 

ಕೃತಿ — ಮಾಜಾವಕ ಎ ಆದಿ ಎ್ಲಿ ್ಯಿಗರಾಜರು 

೬ ರಂಗಶಾಯಿ — ಆದಿ ಎ. ಿಗರಾಜರು 

ಎವರಿಮಾಟ — ಆದಿ ಎ ಿಗರಾಜರು 

ಶ್ರೀರಘುವರಾಪ್ರಮೇಯೆಂ ಆದಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮೆಣ್ಯಾ ಯೆನಮಸ್ತೆ-- ರೂಪಕ -. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರು 
ಕೈ ಲಾಸನಾಥೇನ — ಛಾಪು  ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರು 

ಕೊನಿಯಾಡಿನ ಜಾ - ಆಧಿ ಮಾ ವೀಣಾಕುಪ್ಪಯ್ಯರ್ 

ಭೆಜಿಸಿಬದುಕೆಲೊಮಾನವ-- ರುಂಪ ೨. ಕನಕದಾಸರು 

ರತ್ನಕಂಚುಕಧಾರಿಣಿ — ಛಾಪು -- ಮುತ್ತ ಯ್ಯಭಾಗವತರು 

ಅಷ್ಟಪದಿ ಹಾವ ನಿಭೃತನಿಕುಂಜಗೃಹಂ--ತ್ರಿಪುಟ-- ಜಯದೇವ 

ತರಂಗ ಎ ಆಲೋಕಯೇ ಎ. ಆವಿ — ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ 

ಜಾವಳಿ ಏಮಿಮಾಯಮ್ಮ ಎ... ರೊವಕ ಎ... ಪ್ರ ಭಾಕರರಾಮಯ್ಯ 

ಪದ -- ಎಂದುಕು ಈ ಮಾಟಲೇಲ ತ್ರಿಪುಟ ಶೇತ್ರಜ್ಞ, 

ಪದರಕಪಾವೇವಾಡು ಎ ತ್ರಿಪುಟ -.. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ಮೋಸಮಾಯೆ ನಾ ಬುದ್ದಿಕೆ ತ್ರಿಪುಟ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ಸಾಮಾನ್ಯಮುಗಾದಿ ವಾನವಿಪೊಂದು - ತ್ರಿಪುಟ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ಕಾಂಸ್ಯ ತಾಳೆ ಇದೊಂದು ಘನವಾದ್ಯವೆಂದು ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥ 
ದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಂಸ್ಕ್ರತಾಳಗಳು ಲೋಹೆದ ತಾಳಗಳು. ಜಾಲ್ರ ಮತ್ತು ಬ್ರಹ್ಮ 
ತಾಳಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. 

ಕಾಂಡದ್ರುಮ-ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದಮನಿಸಿ 
ಅ: ಸಫಿಮಗರಿಸ 

ಕಾಂಡಜ್ಜ ಲನ--ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧಿನಿಯ ಒಂದು 
ಜಫ್ಯರಾಗ. 

y 
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ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಹಾಂಡವೀಣ-ಈ ವೀಣೆಯನ್ನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾವ್ರತದಲ್ಲಿ 

ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಕಡಿ ಕಟ್ಟು ನಾಗಸ್ವರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಜೊತೆ ಚಿಕ್ಕ 

ಕೋನಾಕಾರದ ಮದ್ದಲೆಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿಟ್ಟ ಎಂದೂ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಇವು ಒಂದು ಆಡಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ೯ ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸವಿರುವ ವಾದ್ಯಗಳು. ಇವನ್ನು 

ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ನಡುವಿಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೊಂಡು ಬಾಗಿರುವ ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಬಾರಿಸಿ 

ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕಣ್ಕ್ಮಾರಂ-ಇಡೆೊಂದು ಬಗೆಯ ಕೊಳಲು. 

ಕಿನ್ನೆರೆರು — ಮನುಷ್ಯರಂತೆ ದೇಹೆವನೂ . ಕುದ:ರೆಯೆಂತೆ ಮುಖವನ್ನೂ 

ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ದೇವಯೋನಿ ವಿಳೀಷದವರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕುಬೇರನ 
ಪ್ರಜೆಗಳು. ಇವರು ಕಶ್ಯಪಮುನಿಯಿಂದ ಸುರಸೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಇವರು 

ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು. ಇವರ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಅಮರಾವತಿ, ಸಾಂಚಿ, ಮತ್ತು 

ಬಾರ್ಹುತ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುಡು. ನಡುವಿನ ಕೆಳಭಾಗವು ಪತ್ಷಿಯಂತೆಯ್ಕೂ 

ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಮನುಷ್ಯರಂತೆಯೂ ಇರುವಂತೆ ಕೆತ್ತಿ ದ್ದಾ ರೆ. ಕೆನ್ನರರು ಹಿಮಾಲಯೆದ 

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ:ವರು. ಕೊಳಲುವಾದನ, ನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ನಿಪ್ರಣರು. 

ಕಿನ್ನರಾಗೆ —ಪುರಾತವ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ೧೬ ಮುಖ್ಯ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ರಾಗ. 

ಕಿನ್ನರಾವಳಿ-ಈ ರಾಗವು ೩೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶೂಲಿನಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
ಆ: ಸರಿಗಮದವಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಕಿನ್ನರಿ--ಕಿನ್ನರರಿಂದ ನಿರ್ಮಿತವಾದುದೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಒಂದು ಪುರಾತನ 

ತಂತೀವಾದ್ಯ. ಸಂಸ್ಕತ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಇದರ ಪ್ರಸ್ತಾ ಪವಿದೆ. 

ಭಾರತೀಯ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೈಬಲ್ ಗ್ರಂಥ 
ದಲ್ಲೂ ಕಿನ್ನೋರ್ ಎಂಬ ವಾದ್ಯವು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ವಾದ್ಯದ ದಂಡಿಯ 

ಗುಂಡಾಗಿರುವ ಕಪ್ಪುಮರ ಅಥವಾ ಬೊಂಬುನದು ಇದರ ಮೇಲೆ ೧೨ ಮೂಳೆ 

ಅಥವಾ ಲೋಹೆದ ಮೆಟ್ಟುಲುಗಳನ್ನು ಅಂಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ತಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಅನುರಣನದ ಮೂರು ಸೋರೆಬುರುಡೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ 

ಬುರಿಡೆಯು ಇನ್ನೆರಡು ಬುರುಡೆಗಳಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾದ್ಧದ ್ರಿ 
ಕೊನೆಯ ಭಾಗವು ಗಾಳಿಪಟದ ಆಕಾರಔಲ್ಲಿರುತ್ತಡೆ. ಈ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ೨-೨೩. ತಂತಿಗಳಿರು 
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ತ್ತವೆ. ಒಂದು ತಂತಿಯು ಮೆಟ್ಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾದುಹೋಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಿಕ್ಕ ತಂತಿ 

ಗಳು ಶ್ರುತಿಯ ತಂತಿಗಳು ಈ ವಾದ್ಯದ ನಾದವು ಬಹಳ ಮೆದುವಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರ, 

ಕರ್ಕಾಟಕ ಮುಂತಾದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ರೈತರು ಮತ್ತಿತರ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನರು ಇದನ್ನು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಸವನಗುಡಿಯ ಮುಂದಿರುವ ಎತ್ತರ 

ವಾದ ಕಲ್ಲಿನ ಸ್ತಂಭದ ಮೇಲೆ ಕಿನ್ನರಿಯನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ 

ಶಿಲ್ಪವಿದೆ. 

ಕರಣಭಾಸ್ವೆರೆ -ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮನಿಸೆ 
ಅಃ ಸಥಧಿದಪಮದಮಗರಿಸ 
*ರಣಾವಳಿ-ಈ ರಾಗವು ೨೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೇರವಾಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಕಿಗಮಪದೆನಿಸ 

ಅ: ಸೆಪಮಗರಿಸ 
ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಪರಾಕು ಠೀಕೇಲರಾ ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ 

ಕೃತಿ. ಇ 
ಕರಣಿ ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಥನಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದರಠಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಕಿಳಿಕ್ಕಣಿ--ಇದು. ತಮಿಳಿನ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ರಚನೆ. ಗಿಣಿಯನ್ನ್ನು 

ಸಂಬೋಧಿಸಿರುವ ಹೆಲವು ಕವನಗಳಿರುವ ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಮಾಂಡ್ರಾಗದಲ್ಲಿ 

ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಕಿಳಿಕ್ಟು೦ಂಜು ತಂಬೂರಿ--ಇದೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ತಂಬೂರಿ, ಇದರ ತಂತಿಗಳಿಂದ 

ಸ್ಥಾಯಿಸ್ಟರಗಳು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ." ಈ ಸ್ವರಗಳು ಗಿಣಿಯ ಕೂಗಿನ ಸ್ವರ 

ಗಳನ್ನು ಹೋಲುವುದರಿಂದ ಈ ತಂಬೂರಿಗೆ ಗಿಣಿ ಕೂಗಿನ ತಂಬೂರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು 

ಉಂಟಾಗಿದೆ 

ಕಿಳ್ಳೆ--ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಸಂವಾದಿ ಸ್ವರದ ಹೆಸರು. 

ಕಿಳ್ಳೈಯಾಳ್--ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಉರೈ ಯೂರಿನ 
ವೀಣೆ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ರಚಿಸಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವೀಣೆ. ಇದರ ತಲೆಭಾಗವು 

ಗಿಣಿಯ ಆಕಾರವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಎಡಗಡೆ ಇರಬೇಕಾದ ಅನುರಣನದ 
ಜುರುಡೆಯೊ ಈ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯ ಅನುರಣನ ಭಾಗವು 

ಅರ್ಥವೆೊೋಳಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಬದಲು ಒಂದು ಚಪ್ಪೆ ಔಿಯಾದ ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಮಾದರಿ 
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ಯಲ್ಲಿದೆ. ಮೆಟ್ಟುಗಳು ಮಾಮೂಲಿನ ವೀಣೆಯೆಂತಿವೆ. ಈ ವಾದ್ಯದ ನಾದವು 

ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. 

ಕೀಚೆಕವಧಂ ಇಕ್ಕೆ ಯಮ್ಮನ್ ಥಂಪಿ ಬರೆದಿರುವ ಒಂದು ಕಥಕಳಿ ನಾಟಕ. 

ಕೀರ್ತನ-_ಇದು ಬಂಗಾಳದ ಸಾಮೂಹಿಕ ಜನಹದ ವ ತ್ಯ. ಖೋಲ್ 

ಎಂಬ ಮದ್ದಲೆಯ ತಾಳಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವರ್ತುಳಾಕಾರದಲ್ಲಿ ನ ನೈ ತ್ಯೃವಾಡುತ್ತಾ 

ಸ್ಸ ಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೂ ಕೆಳಕ್ಕೂ ಎತ್ತಿ ಚಪ್ರಾ ಳೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಈ ಕೀರ್ತನ ವ ಕೈಂದವು 

ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ನೆ ತ್ಯವಾಡುತ್ತಾ ಹೆನೀದರೆ ಅದನ್ನು' ನಗರಕೀರ್ತನವೆನ್ನುವ ವರು. 

ಯಾವ ಭೇವಭಾವನೆಯಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಕೀರ್ತನದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕೀರ್ತನನಾಟಿಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇರುವ ನಾಟಕ. ವಿಲಾಸಂ 

ಮತ್ತು ನಾಟಕಾಲಂಕಾರಂ ಎಂಬ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಭಾಷಣೆ 

ಗಳಿವೆ. 

ಕೀರ್ತೆನೆಸಾಗರಂ- ಇವು ತಮಿಳಿನ ಸಂಗೀತ ಪುಸ್ತಕಗಳು. ನಾಲ್ಕು ಭಾಗ 

ಗಳಾಗಿ ಪ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವರ 

ಪಿಪಿಸಹಿತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸರಿಯಾದ "ಉಚ್ಚ್ರಾ ರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ತೆಲುಗು ಲಿಪಿಯಲ್ಲಿ ಮುದಿ, ಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ "ಸ್ತ ಕದಲ್ಲಿ wo ರಚೆನೆ 

ಗಿವೆ. 

ಕೀರ್ತನಶೆತಕ- ಇವು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ೧೦೦ ಸೃತಿಗ4 ಗುಚ್ಛ. ಇದನ್ನು ಅಪರಾಧ ಮುಲನೋರ್ವ ಎಂಬ 

ವನಾವಲಿ ರಾಗದ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ 

ಕೀರ್ತನೆ ಶಾಸನಪತ್ರ ಗಳು ಇವು ತಿರುಪತಿಯ ತಾಳ್ಫೆ ಪಾಕಂ ವಾಗ್ಗೇಯ 

ತಾರರು ರಚಿಸಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಗರುಳ್ಳ ತಾಮ ಸೈ ಶಾಸನಗಳು. ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತಾಮ್ರದ 

ತಗಡಿನ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರಾ ದ ಅಸ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ೩೦೦೦ ತಾಮ್ರ 

ಶಾಸನಗಳಿದ್ದೂ ೨೦೦೦೦ ಕೀರ್ತ ೯ಫೆಗಳಿವೆ. ತಾಳ "ಪಾಕಂ ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯ 

ದ ಅವರ ಪುತ್ರ ವೆದ್ದತಿರುಮಲಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ 

ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಈ ಮೂವರೂ ತಾಳ್ಳಪಾಕಂ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಈ ಶಾಸನಗಳನ್ನು 

ತಿರುಮಲೆ ದೇವಾಲಯದ ಪತಶ್ಚಿಮಪ್ರಾಕಾರದೆ ಒಂದು ನೆಲಮಾಳಿಗೆಯಲ್ಲಿಡಲಾಗಿದ್ದು 

ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಅವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದುವು. ಈ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು 
ಅವುಗಳ ರಾಗದ ಹೆಸರನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ತಾಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. ಆಗ 

ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿರುವ 
ಆಬಾಲಿ, ನಾರನಿ, ಕೊಂಡಮಲಹೆರಿ, ಮುಖಾರಿ ಪಂತು ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ರಾಗಗಳು 

ಈಗ ಕೇವಲ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿವೆ. ಶಂಕರಾಭರಣ, ಕೇದಾರಗೌಳ, 
ಶ್ರೀರಾಗ, ವರಾಳಿ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಲಲಿತ ಮುಂತಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು 



೦೯೮ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳಿವೆ. ಮೋಹನ ರಾಗದ ಹೆಸರು ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರೇಗುಪ್ತಿರಾಗದ 

ಹೆಸರು ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮೋಹನರಾಗದ ಹಿಂದಿನ 

ಹೆಸರು ಕೇಗುಪ್ತಿ ಎಂದು ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ, 
ಚರಣ ಎಂಬ ಮೂರು ಅಂಗಗಳಿರುವಂತೆ ರಚಿಸಿರುವುದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ 

ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳ ಮೂಲರಾಗಗಳು ತಿಳಿದು 
ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮೈ ಸೂಂನ ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ಶಿಷ್ಕರೂ, ಮಹಾರಾಜ 
ಕಾಲೇಜಿನ ವಿವ, ತ್ತೆ ತೆಲುಗು ಪಂಡಿತರೂ ಆಗಿದ್ದ ರಾಳ್ಭ್ರಪಳ್ಳಿ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಶರ್ಮ ಮತ್ತು 

ಕೇದನೂರಿ ರಿಕೃಷ್ಣು ಮೂರ್ತಿ ಹೆಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು. ಸ್ವರಪಡಿಸಿ ಪ್ರಶಟವಾಗುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದರು. 

ಕೀವಲೂರು ವಿಠಾನಾಶ್ರೆ ಸುಂದರಂಪಿಳ್ಳೆ -ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 
ಕೀವಲೂರಿನವರು. ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ತ್ಕಾಗರಾಜರ ಭಕ್ತರಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹಲವಾರು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದರು. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಸಹತವಾಗಿ ಎರಡು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಈ 

ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಶೇರ್ತನೈ, ಮೊರುಳ್: ವಿಳಕ್ಟಂ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇವರು 

೧೯೭೧ರಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾದರು. 

ಕುಕ್ಕು ಟತಾನ- ಇದೊಂದು ಶೈಲಿಯ ತಾನ. ಇದರಲ್ಲಿ ತಾನದ ಸ್ವರ 

ಸಮೂಹೆಗಳ ಗತಿಯ ಶೈಲಿಯು ಹುಂಜದ ನಡಗೆಯಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಕುಕ್ಕಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟಿ (೧೯೧೧)--ಕೃಷ್ಣಭಟ್ಟರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಪುತ್ತೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು ವಿಠಲ ಪೆಡ್ಡೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಪ್ರಾಚೀನ ಗುರು 

ಕುಲ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ಸತತ ವ್ಯಾಸಂಗಮಾಡಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು. ವಿದ್ವಾನ್ 

ಕಡವದ ಶಂಭುಶರ್ಮರಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯಶಾಸ್ರ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾ ಖ್ಯಾನ ಸಹಿತ ಹೆಲವು 

ವರ್ಷಗಳಕಾಲ ದೀರ್ಫೆ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿದರು. ಮಂಗಳೂರಿನ ವಿದ್ವಾನ್ ಹೆಚ್. 

ಕೃಷ್ಣ ಉಡುಪರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾ ಸಮಾಡಿ ಯಕ್ಷಗಾನ ಭಾಗವತರೂ ಗಮಕಿಗಳೂ 

ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಛಂದಸ್ಸು, ಯಕ್ಷಗಾನ, ದ್ರಾವಿಡ ಛಂದಸ್ಸು, ನಿರುಕ್ತ 

ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಶಾಸ ಸ್ರೃಗಳನ್ನು ಮೂಲ ಆಕರ ಗ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ ಆಳವಾಗಿ ಅಡ್ಕ ಯನ 

ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಭರತನಾಟ ಶಾಸ್ತ ಪ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನಸ ಹಿತ ಕನ್ನ ಡದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ 

ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ 'ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾ ಕೆ. ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಶ್ರು ತಿ ಸಿದ್ದಾ ಶಿಂತವನ್ನು 

ಕುರಿತು ಗ ಗ್ರಂಥ ಬರೆದಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರು ಈಗ ಮೈಸೂರು ಸಗರದ ನಿವಾಸಿಗಳಾಗಿದ್ದಾ ಕೆ 

ಕುಕುಡ--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 
ಒಂದು ಜನ್ಮರಾಗ. 

ಆ: ಸೆರಿಗಪದನಿದಸ 

ಅ: ಸರಿದಪಮರಿಸ 



ಸಂಗೀತೆ ಪಾರಿಭಾಹಿಕೆ ಕೋಶ ೧೯೯ 

ತುಜನೋಹೆನ--ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು 

ಜನ್ಮರಾಗ 

ಆ: ಫ್ಲಿಸಗರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 

ಕಂಂಕುಮಾಂಬರಿ--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯತಾಮಾಳವ 

ಗೌಳದ ಒಂದು ಜನ್ಮ ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದ ನಿಸ 
ಅಃ ಸದಪಮಗರಿಸ 

ಕುಪ್ಪು ಸ್ಮಾಮಿ ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು. 

ತಾನವರ್ಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ನಾಟಕುರಂಜಿ ರಾಗದ ಆದಿ 
ತಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಚಲಮೇಲಕೇಿದ ಎಂಬ ವರ್ಣ ಬಹಳ ಪ್ರ ಸಿದ್ದೆ ವಾಗಿದೆ. 

ಕುಪ್ಪು ಸ್ವಾವಿಅಯ್ಯರ್--ಇವರು ನಾಡ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ೧೮ನೆ ಶತಮಾನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧೆದಲ್ಲಿದ್ದರು. ವೆಂಕಟೇಶ 
ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಧೆನ್ಯಾಸಿರಾಗದ 

(ರೂಪಕ) ಅನುದಿನಮುನು ವೀ ಕಥಲನ.” ಎಂಬ ಕೃತಿ ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ಕುಪ್ಪು ಎ ಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಇವರು ಮ ತ್ರರತ್ನರ್ಲ ಒಬ್ಬರಾದ ಶ್ಯಾಮಾ 

ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮರಿಮಗ. ಇವರು ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕರೂ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. 

ಕುಮಾರಗೆಂಧರ್ವ (೧೯೨೫) - ಇವರು ಕರ್ಣಾಟಕದ ಬೆಳಗಾಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಷಹಾಪುರ್ ಬಳಿಯಿರುವ ಸೂಳೆಭಾವಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು 

ಸಮಸಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಹೆಸರು ಶಿವಪುತ್ರ 

ಕೊಂಕಾಳಿಮಠ್., ಚಿಕ್ಕ ಂದಿನಲ್ಲೇ ಫಯಾಜ್ ಖಾನ್, ಅಲಾ ಣಾ ದಿಯಾಖಾನ್” 

ಮುಂತಾದವರ ಗಾ 3 ಮಾಫೋನ್ ಕೆಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ದರು. 

೧೯೩೬ರಲ್ಲಿ ಜೊಂದಾಯಿನ ಗಂಧರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಕಾ ಲಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿ ೧೨ ವರ್ಷಗಳ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕರಾದರು. ಇವರು 

ಗ್ಟಾಲಿಯರ್ ಘರಾನಾಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ೧೯೫೪ರಿಂದ ಗೀತವರ್ಷ, ಗೀತಹೇಮಂತ, 
ಗೀತವಸಂತ, ಮಾಳ್ವದ ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಎಂಬ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರ ಪ ದರ್ಶಿಸಿದ್ದಾ ಜೆ; 

ಗಾಂಧೀಮಲ್ಹಾರ್ ಎಂಬ ಹೊಸ ಮಲ್ಲಾರ್ ಭೇದವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ಹು ಉತ್ತ ರ 

ಭಾರತದಲ್ಲಿಲ್ಲಾ ಹೆಲವಾರು ಕಡೆ ಬೈಠಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಕ ದೇವಾಸ್'ನಲ್ಲಿ (ಮ.ಪ್ರ ಪ್ರ.) 

ಕುಮಾರ್ ಸಂಗೀತ ಅಶಾಡೆಮಿ ಎಂಬ ಸಂಸೆ ಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆ 
ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾದ ಶಾರೀರದ ಜೊತಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಮನೋಧರ್ಮ, 

ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಇಂಪು ಮತ್ತು ಸೊಗಸುಗಳಿವೆ. 



ಪಲ೦ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಕುವಾಾರ- ಇದು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾದ ಸುಬ್ಬರಾಯಶಾಪ್ರ್ರಿಗಳು (೧೮೦೩... 

೧೮೬೨) ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಅಂಕಿತ. 

ಕುಮಾರ ದ್ಯುತಿ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಮರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮನಿದರನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪರಿಸ 
ಕುವತಾರ ಪ್ರಿಯೆ ಈ ರಾಗವು ೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾನಮೂರ್ತಿಯ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. _ 

ಆ: ಸರಿಗದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಗದರಿಸ 

ಕುಮಾರ್ ಮುಖರ್ಜೀ ಕುಮಾರ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಲಕ್ಷೋವಿನ 

ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಧೊರ್ಜಟಿಪ್ರಸಾದ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಪುತ್ರ. ಧೂರ್ಜಟ 

ಪ್ರಸಾದರು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಸಾಹಿತಿಗಳೂ 

ಆಗಿದ್ದರು. ಕುಮಾರ್ ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಪ್ರಥಮಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಈಗ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿರುವ ಮಾಳನವಿಕಾಕಾನನ್ರ ತಂಡಿ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಗೀತದ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಗಿದ್ದ ಕೀರ್ತಿಶೇಷ ರಬೀಂದ್ರ 

ಲಾಲ್ ರಾರ್ಯ"ರವರಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ರಾಮಪುರದ ಉಸ್ತಾದ್ 

ಮುಸ್ತಾಕ್ಹುಸೇನ್ ಖಾನರ ಸಂಪರ್ಕ ಉಂಟಾಗಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಮುಖರ್ಜಿ 

ಯವರ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಭಾವ ಉಂಟಾದುದು ಬರೋಡದ ಉಸ್ತಾದ್ 

ಫಯಾಜ್ ಖಾನರ ಶೈಲಿ. ಮುಖರ್ಜಿಯವರ ಶೈಲಿಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೇಂಪಿಯ 

ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಆಲಾಪ, ಲಯುಕಾರಿ ಮತ್ತು ತಾನ್ಗಳನ್ನುಳ್ಳ ಗಾಯನ. 

ಇದು ಆಗ್ರಾ ಗಾಯಕಿ ಅಥವಾ ಅತ್ತೌಲಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇರೆಯಾದ ಸಂಪ್ರದಾಯ. 

ಇವರು ದಿನಕರ್ಕೈ ಕಿಣಿಯ ಸಂಗಡ ಅಥವಾ ಪಂಡಿತ್ ವಿ ಜಿ. ಹೋಗ್ರ 

ಪಿಟೀಲು ಪಕ್ಕ ವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಹಾಡುವಾಗ ಎರಡು ಶೈಲಿಗಳ ಸೊಗಸಾದ ಸಮ್ಮಿಳನವು 

ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಮುಖರ್ಜಿಯವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಕಲಾ 

ಪೋಷಕರು. 

ಕುಾಮಾರರಂಜನಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾರರಂಜನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮದೆನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಈಕುವತಾರಲೀಲ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 
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ಆ: ಸಮಪದನಿಪನಿಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕುವಮತಾರಲಿಂಗಕುರವಂಜಿ--ಇದು ತಮಿಳಿನ ಕುರವಂಜಿ ಮಾದರಿಯ 

ಒಂದು ನ. ನ ತ್ಯರೂಪಕ. 

ಹುಮಾರಗಿರಿ ವಸಂತರಾಜ --ಕಾಕತೀಯ ಸಾಮಾ ್ರಾಜ್ಯ ಪತನದ ನಂತರ 
ಉತ್ತರಾಂಧ್ರೆದಲ್ಲಿ ರೆಡ್ಡಿ ನಾಯಕರು ರಾಜ್ಯಗಳೆನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಕೊಂಡವೀಡನ್ನು 
ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿದ ರೆಡ್ಡಿರಾಜರಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ದನಾದವನು 
ಕುಮಾರರಗಿರಿರೆಡ್ಡಿ ೬. ಈತನಿಗೆ ವಸಂತರಾಯನೆಂದೂ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಚಕ್ರ ರ ಎಂದೂ 
ಬಿರುದುಗಳು. ಇವನು ವಶಂತರಾಜೀಯುವೆಂಬ ನಾಟ್ಯ: ಶಾಸ್ತ ಸ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. 
ಇದಕ್ಕೆ ಇವನ ಭಾವಮೈದ ಕಾಟಿಯವೇಮನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು Kx ನೆ. ° 
ನಾಟಿ” ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಗಳು ವಿಪುಲವಾಗಿ ಇವೆ. 

ಕಂಮಾರವಿಲಸಿತ ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮೆಗಮದವನಿಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮದಮಗರಿಸ 

ಕೊಮುದಕ್ರಿಯೆ ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧೆನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಸ 

ಅಃ: ಸಪನಿಡಮಗರಿಸ 

ಕುಮುದತಾಳ-- ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೧೨೦ 
ದೇಶೀತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ತಾಳ. 

ಕುಮುದ್ವತಿ--ಇದು ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಷಡ್ಡದ ಎರಡನೆಯ ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು. 

ಇದು ಕಾಕಲಿನಿಷಾದಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕುಮುದಪ್ರಿಯು--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಸ 

ಅ: ಸೆನಿದನಿಪಮಗಸ 

ಹೊಮೂದಾಭರಣ--ಈ ರಾಗವು ೩೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಜಲಾರ್ಣವದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದಸೆ 
ಅಃ ಸದನಿಪಮಗರಿಸ 
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ಕುಮುದವತಾಲಿಕಾ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 

ಆ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕಂಜ--ನವಗ್ರಹೆಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆ ಗ್ರಹವಾದ ಅಂಗಾರಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಮಂಗಳ 

ಗ್ರಹವೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಸುರಟ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಗಾರಕ 

ಮಾಶ್ರಯಾಮ್ಯಹೆಂ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇದು ಅವರ ನವಗ್ರಹ ಸೃತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರಚನೆ. 

ಕುಜಹಸ್ತ - ಭರತನಾಟ್ಯಿದ ನವಗ್ರಹ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಹೆಸ್ತಮುದ್ರೆ . 

ಭಾ ಜ್ ಸೊಚೇಹೆಸ್ಸ ಸ್ತವನ್ನೂ, ಬಲಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಟಿಹಸ್ತವನ್ನೂ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು 

ಅಂಗಾರಕ ಹಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈುಮ್ಮಿ--ಇದು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಆಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಸಾಮೊಹಿಕ ಜಾನಪದ ನ ನೃತ್ಯ. ಇದನ್ನು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಡುವೆ 

ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಾ ಈ ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಲ ಗಂಡಸರೂ ಆಡುವುದುಂಟು. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಮಂದಿ ಇರಪೇಕು. ಇದರ ಸಂಗೀತವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೂಪಕ ತಾಳ 

ದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹಾಡಿದ್ದರು ಮಿಕ್ಕವರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕುಮ್ಮಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಜೆ. ಪ್ರಸಿದ್ದ ದೇವಾಲಯಗಳು ಮತ್ತು 

ವುರಾಣದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕುಮ್ಮಿ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಚಿದಂಬರಂ ಕುವಿನ್ಮಿ, 

ರಾಮಾಯಣ ಕುಮ್ಮಿ ಗಜೇಂದ್ರ ಮೋಕ್ಷ ಒಮ್ಮ ಮುಂತಾದುವು ಇದಕ್ಕೆ ಸಿ ಹರ್ತನ. 

ಕುಂಚಿತ --ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾ ಲಯಗಳ ನವಸಂಧಿ ಉತ್ಸ ವಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣ 

ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುವ No ಬಗೆಯ ನೃತ್ಯ. 

ಹುಂಚಿತ ಭೆ ಮರೀ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಏಳು ಬಗೆಯ ಭ್ರಮರೀಗಳಲ್ಲಿ 

ಇದೊಂದು ವಿಧ. ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಮಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸುತ್ತು ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ 

ಕುಂಚಿತ ಭ ಮರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಹುಂಜ್ರಾಸ್ - ಇದು ದಸರಾ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಮಣಿಪುರಿ ನೃತ್ಯ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣೆ ಸ್ನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾ ಡೆ. 

ಕುಂಭಕರ್ಣ ಸ ಚಿಯೆದೇವ ಕವಿಯ ಗೀತಗೋವಿಂದವೊೆಂಬ ಕಾವ ಕ್ರೈ 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ರಾಜಾಸಾ ನದ ಮೇವಾರ ಸ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದೊಕೆ ರಾಣಾ 

ಕುಂಭಕರ್ಣ (೧೪೩೩-೧೪೬೮). ಇವನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ರಸಿಕಪ್ರಿ ಯವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಸ್ರೃವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಗೀತರಾಜ ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ವಿತಾಮಾಂಸ 

ಎಂಬ ಬ್ಬ ಹದ್ಗ ಂಥವನ್ನು 'ಬಕೆದಿದಾ 2ನೆ. ಇವನನ್ನು ರಾಣಾಕುಂಭ ಎನ್ನು ವುದುಂಟು- 

ಇವನು ಶಿ ಶ್ರೀಕ್ಸನ ಷ್ದ ಸ್ಟ್ ಪರಮಭಕ್ಷೆ ವಿತಾರಾಬಾಯಿ ಅವನ ಪತ್ತಿ. 
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ಕಂಂಭೆ ಕೋಣಂ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಥಳ. ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿ 

ಸಂಗೀತಶಿಲ್ಪವಿರುವ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕುಂಭೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ 

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ನಾಗಸ್ವರ ಒಂದು ಇದೆ. 

ಕುಂಭತಾಳೆ- -ತಾಳಸಮುತ್ತಿರಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಒಂದು ತಾಳ. 

ಕುಂಭಿನಿ--(೧) ಈ ರಾಗವು ೨ನೇ ಮೇಳಕರ್ತ ರತ್ನಾಂಗಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಧಥಿಗದನಿಸ 

ಅಃ ಸೆನಿದಗದರಿಸ 
(೨) ಅಸಂಪೊರ್ಣಮೇಳ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೪೧ನೆ ಮೇಳದ ಹೆಸರು. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪವನಿದವನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ಹುಂಭೆ-ಹುಂಭೆಮೂಖು- ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮಡಕೆಯಂತಿ 

ರುವ ವಾದ್ಯ. ಇದನ್ನು ಭೇರಿ, ಪಣವ, ಆವಕ, ಗೋಮುಖ ಮತ್ತು ಶಂಖದೊಡನೆ 

ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಕುಂಭವಾದ್ಯ--ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ನವಸಂಧಿ ಉತ್ಸವ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಈಶಾನ್ಯ ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವ ವಾದ್ಯ. 
ಕುಟಿಷ- ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ಸಂಗೀತ 

ವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾದ್ಯವೃಂದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ವಾದ್ಯಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟು ನಾದವನ್ನನುಸರಿಸಿ ವಾದ್ಯವೃಂದ 
ಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀ 

ಶರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ತನ್ನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಶಕುಟಪ 

ವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ. 

ಕಂಚುಪವಿನ್ಮಾಸ--ವಾದ್ಯವೃ ಂದದವರನ್ನು ವೇದಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸುವ 

ಕ್ರಮ. 

ಕುಟುಂಬಿನಿ-ಈ ರಾಗವು ೬೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಚಸ್ಪತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. _ 

ಆ: ಸಗಮದಪದವನಿಸ 

ಅ; ಸನಥಿಪಮಗರಿಸ 
ಶಕುಟ್ರಾಲಕ್ಕುರವಂಜಿ--ಇದು ೧೮ನೆ ಶತಮಾನದ ಆದಿಭಾಗದಲ್ಲಿದ್ದ ತಿರಿ 

ಕೂಟರಾಜಪ್ಪ ಕನಿರಾಯರ್ ಎಂಬುವರು ರಚಿಸಿದ ತಮಿಳಿನ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನ ನೃತ್ಯ 
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ನಾಟಕ... ಇದರ ಮೂಲ ಸಂಗೀತವು ಹೇಗಿತ್ತು ಎಂಬುದು ತಿಳಿಯದಾಗಿದೆ. 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ದ ಷ್ಟೀಯಿಂದಲೂ ಇದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ರಾಜಪ್ರ ಕವಿರಾಯರ್ ಎಂಬ 

ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಕವಿಯ ಮನೆತನದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮೊಮ್ಮಗನಿಗೆ ಇಡುವ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. 

ಈ ಕುರವಂಜಿಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಮೊದಲು ಒಬ್ಬ ಸೂತ್ರಧಾರನು ಒಂದು 

ಹಾಡನ್ನು ಹಾಡಿ ತಿರಿಕೊಟಿನಾಧರ್ ಅಧವಾ ಶಿವನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಖಿಯರು ತಿವನ ಹಿರಿಮೆ, ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸು 

ತ್ತಾರೆ. ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾಯಕಿಯಾದ ವಸಂತವಲ್ಲಿಯು ಚೆಂಡಾಡುತ್ತಾ 

ಪ್ರವೇಶಿಸುವಳು. ಸಖಿಯರು ಅವಳೊಂದಿಗೆ ಆಟದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 
ಮಾಯೆಕೆಯೆ ದೂರದಿಂದ ಶಿವನ ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಮೋಹಿಸು 

ತ್ತಾಳೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಶಿವನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾ ತಿ. 

ಪ್ರೇಮಾತಿರೇಕದಿಂದ ಕುಸಿದು ಬೀಳುತ್ತಾಳೆ. ಸಖಿಯರು ಸಮಾಧಾನ ಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಅವಳ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ಒಬ್ಬಳು ಶಿವನ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಭಯದ ಸಂದೇಶವನ್ನು 

ತರುತ್ತಾಳೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕೊರವಂಜಿಯೊಬ್ಬಳು ಬರುತ್ತಾಳೆ. 
ತನ್ನ ಪ್ರಾಂತ್ಕದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ, ಕುಟ್ರಾಲದ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಗಳು, ಜಲಪಾತ 

ಇತ್ಯಾದಿಗಳ ಸೊಬಗನ್ನು ವರ್ಣಿಸುತ್ತಾಳೆ ನಾಯಕಿಯ ಹಸ್ತ ವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಳ 

ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ವಸಂತವಲ್ಲಿಯ ಆಶೋತ್ತರಗಳು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ಈಡೇರುವವೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿ ಹೆಸಿತಳಾದ ನಾಯಕಿಯು ಅವಳಿಗೆ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 

ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪುರಸ್ವರಿಸುತ್ತಾ ಫೆ. 

ಕುಡುಕ್ಕ್ ತಾಳೆ -ಪುಶಾತನ ಪದ್ದತಿಯ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ತಾಳೆ. ಎರಡು ದ್ರುತ ಮತ್ತು ಎರಡು ಲಘುಗಳು ಇದರ ಅಂಗಗಳು. ಇದರೆ 

ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೩ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ೧೨ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 

ಕುಡ .ವಮಿನಾಥಭರತಂ--ಇಡು ಕುಡುಮಿಯಾ ವ.ಲೈೈ 

ಈುರಿತು ಬರೆದ ಒಂದು ಹಸ್ತಪ್ರತಿ. 

ಕುಡ ಪಂಚಮುಖಿ -ಪಂಚಮುಖವಾದ್ಯದ ಹೆಸರು. 

ಈುಡುಮಿಯಾ ಮಲೈ ಶಾಸನ -_ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರದುಕೋಟೆಯ ಒಂದು 

ಸಣ್ಣ ಗುಡ್ಡದ ಬಂಡೆಯೊಂದರ ಮೇಲೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಬಂಧವಾದ ಶಾಸನ ಒಂದಿದೆ. 

ಇದನ್ನು ೭ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ರುದ್ರಾಚಾರ್ಯನ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದ ೧ನೆ ಮಹೇಂದ್ರ ವರ್ಮ 

ಪೆಲ್ಲವರಾಜನು ಕೆತ್ತಿಸಿದದು ಪುದುಕೋಟಿಯ ತಿರುಮಾಯಂನಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು 

ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಗೀತ ಶಾಸನ ಒಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಕುಡುಮಿಯಾ ಮಲ್ಲೆ 

ಶಾಸನವು ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಏಕೈಕ ಸಂಗೀತ ಶಾಸನ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತಂಗನ 
ಬೃಹದ್ದೇಶಿಯನ್ನನುಸರಿಸಿ ಸಪ್ತ ಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವನು. 

ಮಧ್ಯೆಮ ಗ್ರಾಮ, ಹಡ್ಡಗ್ರಾಮ, ಹಾಡವ, ಸಾಧಾರಿತ್ಕ ಪಂಚಮ, ಕೈತಿಕಮಧ್ಯಮ 

ಶಾಸನವನ್ನು 
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ಮತ್ತು ಕೈೈಶಿಕಿ ಎಂಬ ರಾಗಗಳಿಗೆ ಸಂಕ್ರಿಪ್ನವಾದ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವನು. 

ಇವು ತಾನಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ತಾನದ ಪ್ರತಿ ಸ್ವರಗುಚ್ಛದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಗಳಿವೆ. 

(ಚತುಷ್ರೈಹಾರ ಸ್ವರಗ್ರಾಮಾಃ) (E. 1. pp. 226-237). ಈ ಶಾಸನವನ್ನು 

ಬರೆಸಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾದಿ ಎಂದು ವಿಭಾಗವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ 

ವಾದ್ದರಿಂದ ಇದು ಎರಡು ಪವ್ಧತಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗ:ವಂತಹುದು. 

ಮಹೇಂದ್ರ ಶ್ರ ವರ್ಮನಿಗೆ ಸಂಕೀರ್ಣಜಾತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು. ಇದನ್ನು ಅವನು 

ಮುಶೆ ಶ್ರಜಾತಿಯವನೆಂದು ಅಪಾರ್ಧ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಕೆ. ದಕ್ಷಿಣಾದಿ : ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 

ಲಘುಜಾತಿ ಭೇದದ ವಿಚಾರವು ಇತ್ತೀಚಿನದು. ಥ್ರುವ, ಮಠ್ಯ, ರೂಪಕ್ಕ ರುಂಪ. 

ತ್ರಿಪುಟ, ಆಟ ಮತ್ತು ಏಕತಾಳವೆಂಬ ಸಪ್ತತಾಳಗಳನ್ನು ಲಘುಜಾತಿಭೇದದ 

ಪ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ೩೫ ತಾಳಗಳಾಗಿ ಆಧುನಿಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ೧೦೮ 

ತಾಳಗಳ ಪದ್ಧತಿಯು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನದು ಮತ್ತು ೩೫ ತಾಳಗಳ ಪದ್ಧತಿಯು ಐಡು 

ಶತಮಾನಗಳಗಿಂತ ಹಿಂದಿನದಲ್ಲ. ೧೦೮ ತಾಳಗಳ ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ಲಘುವಿಗೆ ಒಂದೇ 

ಸಮನಾದ ಮೌಲ್ಯ ಆಂದರೆ ಚತುರಶ್ರವಿಜಿ. ಆಣಾಗ್ದೆ ಸುತರು ಮತ್ತು ತಿಶ್ರ 

ಲಘುವನ್ನು ಬಳಸುವುದುಂಟು. ಸಂಕೀರ್ಣ ಲಘುವಿನ ಬಳಕೆಯಂತೂ ಇಲ್ಲ. 

ಸಂಕೀರ್ಣಜಾತಿ ಲಘುವನ್ನು (೯ ಅಕ್ಷರ ಕಾಅದ ಲಘು) ೭ನೆ ಶತಮಾನದ ಸಂಗೀತದ 

ಚರಿತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಚರಿತ್ರೆಯ ದುರುಪಯೋಗ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಪುರಾತನ ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿ ರಾಗಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಎನ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. ಭರತನು ಜಾತಿಗಳಿಗೆ ದಶಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು 

ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನು ರಾಗ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿಲ್ಲ. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೂ 

ರಾಗ ಎನ್ನುವ ಬದಲು ಜಾತಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಕಾಳಿದಾಸನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಗ ಎಂಬ 

ಪದವು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಮತಂಗನು ರಾಗವನ್ನು ವಿವರಿಸಿರುವವರಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗನು; 

ಇವನು ರಾಗಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ » ಛಾಯಾಲಗ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ 

ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಕೀರ್ಣಜಾತಿ ಎಂಬ ಅವನ ಬಿರುದು ಅವನು ಸಂಕೀರ್ಣ 

ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರವೀಣನಾಗಿದ್ದನು. ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇರೆ ರಾಗದ 
ಛಾಯೆಯಿಲ್ಲದಿರುವುದು ಶುದ್ಧರಾಗ. ಇದರಂತೆ ಮೋಹೆನರಾಗವು ಶುದ್ಧ ರಾಗಕ್ಕೆ 

ಉದಾಹರಣೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಗದ ಛಾಯೆ ಇರುವುದು ಛಾಯಾಲಗರಾಗ. 

ಉದಾಹರಣೆ : ಸಾರಾಷ್ಟ್ರರಾಗ. ಸಂಕೀರ್ಣರಾಗವು ಒಂದು ಮಿಶ್ರರಾಗ. ಇದರಲ್ಲಿ 

೨-೩ ರಾಗಗಳ ಛಾಯೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆ : ದ್ವೀಜಾವಂತಿ, ಘಂಟಾ. 

ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲನೆಯ ರಾಗೆ ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮ ರಾಗ. 

ಇದರ ಪ್ರಥಮ ಮೂರ್ಛನವು ಸೌವೀರ ಎಂಬ ಮಧ್ಯಮ ಮೂರ್ಛನವಾಗಿದೆ. 

ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮನು ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮ ರಾಗವನ್ನು ಪ್ರಥಮರಾಗವಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿರು 

ವದಕ್ಕೆ ಭ್ ಅದು ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಜಾತ್ ಶುದ್ಧ ಸಪ್ತಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ವರ 

ಗಳ ಪರಿ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ದ್ವಾವಿಂಶತಿ ಶು ಸ್ರತಿಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತು 
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ಮಾಡಬಹುದು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಬರೆಯಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಂಜ್ಞಾಲಿಪಿಯು 
ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಪದ್ಧತಿಗಿಂತ ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿತ್ತೆಂದು ಹೇಳ 

ಬಹುದು. ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸ್ವರದ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮೂರು ವಿಕೃತ ಸ್ವರೂಪ 
ಗಳನ್ನು ಭರತನ ಥ್ರುವವೀಣೆ ಮತ್ತು ಚಲವೀಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯೋಗದ 

ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಷೆಡ್ಡದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯನ್ನು ಸ್ಮ, ಸ್ಕಿ ಸ್ಕುಸೆ 

ಎಂದೂ, ರಿಷಭದ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯನ್ನು ರ್ಮ ರಿ, ರು, ರೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ 

ಮಹೇಂದ್ರವರ್ಮನಿಗೆ ಶ್ರುತಿಗಳು -೨೨ ಎಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ೨೮ ಶ್ರು ತಿಗಳಲ್ಲಿ ೬ 

ಶ್ರುತಿಗಳು ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪುನರುಕ್ತಿಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಷಡ್ಜ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ತರಗಳು 

ನಿಯತ ಶ್ರುತಿಗಳಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರಸಪ್ತ ಕಗಳ ಅಂತರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 

ಶುದ್ಧ ಸ್ವರ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿ ಇತರ ಶ್ರು ತಿಗಳನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿ ಹಂಚಿ 

ದ್ದಾನೆ. ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮವು ಶಾಸನದ ಏಳು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯೆಮದ ಜೊತೆಗೆ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿರುವ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತ್ರೆ 

ಅಥವಾ ೭ ಮಾತ್ರೆಗಳಿರುವ ತಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಒಂದು 

ಸೆಪ್ತತಾಳಗೀತೆ ನಾಟರಾಗದ * ಗಾನವಿದ್ಯಾದುರಂಧೆರ > ಎಂಬುದು. ಇದು ಧ್ರುವ 

ತಾಳದನ್ನಿದ್ದರೂ ಮಠ್ಯ, ರೂಪಕ, ರಂಪ, ತ್ರಿಪುಟ, ಅಟ ಮತ್ತು ಏಕತಾಳದಲ್ಲಿ 
ಹಾಡಬಹುದು. ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸಾವೇರಿರಾಗದ  ಶಂಕರಿಶಂಕುರು? ಎಂಬ ಕೃತಿ 

ಯನ್ನು ರೂಪಕ ತಾಳ ಮತ್ತು ತಿಶ್ರಗತಿ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದು. ದ್ವಿತಾಳ 
ಪಲ್ಲವಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. 

ಈ ಶಾಸನದ ಸಂಗೀತವು ಅಭ್ಯಾಸಗಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದೆ. ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುವ 

ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತ ಮಗೊಳಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶ. ಇವು ಪುರಾತನ ಅಲಂಕಾರದ 

ಮಾದರಿಗಳಾಗಿವೆ ಇಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿರುವ ಸೃ ಸ್ಥಿ ಸ್ಕು ಸೆ ಸಂಕೇತಗಳು ಹೆಡ್ಡ 

"ಅ ವಿಕ ಇದ್ವಿ, ಉ- ತ್ರಿ, ಎ--ಚತುಶ್ರುತಿ ಹೀಗೆ ಸಪ್ತಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ೨೮ 

ಭೇದಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ಪರಿವಾದಿನೀ ಎಂಬ ವೀಣೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿವೆ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. ಇಂತಹೆ ವೀಣೆಯ ಶಿಲ್ಪ ವು ಹಳೇಬೀಡು ಮತ್ತು ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿವೆ. 

ಈ ಶಾಸನದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ: 

ಧ್ರ; ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮ ವಿಷ್ಯ ೫: ಸಾಲುಗಳು 

೨. ಷಡ್ಡ ಗ್ರಾಮ ತಾ ೭ ಸಾಲುಗಳು 

೩. ಷಾಡವ ಮ ಅ ಸಾಲುಗಳು 

ಅ. ಸಾಧಾರಿತ ಹಾ ೫ ಸಾಲುಗಳು 

೫. ಪಂಚಮ ಇಷ ೬ ಸಾಲುಗಳು 
೬. ಕ್ಸ ಶಿಕಿಮಧ್ಯಮ ಮ ೪ ಸಾಲುಗಳು 

ಪಿ. ಕೈತಿಕಿ ಹ ೭ ಸಾಲುಗಳು 
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ಒಟ್ಟು ೩೮ ಸಾಲುಗಳೂ, ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಗಳ ೧೬ ಸಾಲುಗಳೂ ಪ್ರತಿಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ೬೪ 
ಸ್ವರಗಳಿವೆ. 

ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತವನ್ನು ರುದ್ರಾಚಾರ್ಯನ ತಿಷ್ಯನಾದ ದೊರೆಯು 

ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಚಿಸಿದನು. ಪರಿವಾದಿನೀ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸುವುದನ್ನು 
ಕಲಿಯುವುದು ಇದರ ಗುರಿ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರಗುಚ್ಛೈಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲವು ದಾಟು ಪ್ರಯೋಗ 
ಗಳಿವೆ. ಇತರ ರಾಗಗಳ ಸ್ವರಗುಚ್ಚ ಗಳನ್ನು ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮಿಶ್ರ 

ಜಾತಿಗಳು ೧೩ನೆ ಶತಮಾನದ ಗ್ರಂಥವಾದ ಸಂಗೀತರತ್ಪಾಕರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 
ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರಗಳೂ ಪ್ರೆಸ್ವ್ರಸ್ವರಗಳಾಗಿದ್ದು ಅವುಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು 

ಎರಡು ಸ್ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾಸಲಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿರುವ ಸ್ವರಗುಚ್ಛಗಳು ಪುರಾತನ 

ಸಂಗೀತದ ಸ್ಥಾ ಯಿ) ಆರೋಹಿ, ಅವರೋಹಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಮಾದರಿ 
ಗಳಾಗಿವೆ. 

ಕುಂಡಲಿಮುಣಿದರ್ಪಣಂ-_ಇದೊಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಧ. ಇದರಲ್ಲಿ 

ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. 

ಕುಂತಳೆ--(೧) ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಕ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದನಿಪಮಗಮರಿಸ 
(೨) ಕೀಲುಕುದುರೆ ಕುಣಿತದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುವ ಮದ್ದಳೆ. 

ಹುಂತೆಳೆಗೀರ್ವಾಣಚಿ “ಈ ರಾಗವು ೬೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಜ್ಯೋತಿ 

ಸ್ವರೂಪಿಡಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. _ 

ಆಃ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಆ: ಸದಪಮಮಗರಿಸ 
ಕುಂತಳ ಘಂಬಾಣ-ಈ ರಾಗವು ೭೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಸಿಕಾಭೂಷಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮ್ಮಪಸ 

ಅ: ಸಧಿಪಮರಿಸ 

ಕುಂತಳೆ ದೀಪರಂ--ಈ ರಾಗವು ೪೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ದಿವ್ಯಮಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸವನಿದನಿಷಮಗಸ 

ಕಂಂತಳಧನ್ಯಾಸಿ--ಈ ರಾಗವು ೪೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸುವರ್ಣಾಂಗಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದನಸಿಸ 
ಆ: ಸಪನಿದೆನಿಪಮಗರಿಸೆ 
ಕಂಂತಳಕಾಂಭೋಜಿ--ಈ ರಾಗವು ೧೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಯಕಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು 'ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸೆಗಮಪದನಿದಸ 
ಅಃ ಸೆನಿದಪಮಗಸ 
ಕುಂತಳೆಕುಸುಮಾವಳಿ- ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚ 

ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮಪಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿಪಮಗಸ 
ಕುಂತಳೆಭೆವಾನಿ-ಈ ರಾಗವು ೬೭ನೆ ಮೇಳ ಕರ್ತ ಸುಚರಿತ್ರದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆ; ಸರಿಗಮಪಮಪಸ 
ಅ: ಸವಿದನಿಪಮರಿಸ 
ಹೊಂತಳೆಭೋಗಿಈ ರಾಗವು ೪೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಪಾವನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದನಿಮರಿಗಸ 
ಕಂಂತಳೆರಾವು - ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕಂಂತಳೆರಂಜನಿ-ಈ ರಾಗವು ೬೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪೀಣಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸೆರಿಮಪನಿದನಿಸ 
ಅ: ಸಥಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕುಂತಳೆಸಾರೆಂಗೆ- ಈ ರಾಗವು ೧೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ ಇದೊಂದು ನಿಷಾದಾಂತ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಭನಿಸರಿಗಮಪವದನಿ 

ಅ: ದಪಮುಗರಿಸ ಠಿ 

ಶಂಂತಳಸಿಂಹಾರವ-- ಈ" ರಾಗವು ೬೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧಾಶುವರ್ಧನಿಯ 
ಒಂದು 'ಜವ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಮಪಮದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮರಿಸ 

ಕುಂತಳೆಸ್ವರಾವಳಿ--ಈ ರಾಗವು ೪೬ನೆ ಮೇಳೆಕರ್ತ ಷಡ್ವಿಧಮಾರ್ಗಿಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿಪಮಗರಿಸ 
ಹುಂತಳೆಶ್ರೀಕಂತಿ-ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ ಕ 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 

ಅಃ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ಕುಂತಳೆವರಾಳಿ “ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಪದನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಸ 

ಆರೋಹೆಣಾವರೋಹೆಣಗಳಲ್ಲಿ ರಿಷಭೆಗಾಂಧಾರಗಳು ವರ್ಜ ಕಿವಾಗಿರುವ ಅಪರೂಪವಾದ 

ಒಂದು ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಮಧ್ಯಮವು ಮುಖ್ಯ ಜೀವಸ್ತರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಸ್ಟರ. 

ನಿಷಾದವು ಜೀವಸ್ವೆರ ಮತ್ತು ದೈವತವು ಮತ್ತೊಂದು ನ್ಯಾಸಸ್ವರ. ಸುಂದರವಾದ 

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಈ ರಾಗವನ್ನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು. 

ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು. 

ಶರ ಶರ ಸಮರೆ — ಆದಿ — ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಕಲಿನರೊಲಕು — ದೇಶಾದಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಜೆಂತನೇಸದಾ — ದೇಶಾದಿ ೨. ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಭೋಗೀಂದ್ರಶಾಯಿನಂ ಎ ಆದಿ — ಸ್ಯXಾತಿತಿರುನಾಳ್ 
ಮಹಾರಾಜ 

ತುಂಗತರಂಗೇಗಂಗೇ -- ಆದಿ ಮ ಸದಾಶಿವಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ 

ಮಾಲೇವಣಿವಣ್ಣಾ — ಆದಿ ಆ ತಿರುಪ್ಪಾವೈ. ಆಂಡಾಳ್ 

ಈಂಂಜರಿರಾಜ--ಇವನು. ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ  ಆಯಿಲಂ ತಿರುನಾಳ್ 

ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ವರಬತ್ ವಿದ್ವಾಂಸ 

ಕಂಂದರ--ಇದು ರಾಗತಾಳಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 
ಒಂದುತಾಳ್ಮ್ಕ 

ಕುರುಚರ್ಕುುಂಪ--ಇದು ತೆಲುಗು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು 
ಬಗೆಯ ತಾಳ. 

14 
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ಕುರುರುುಂಂಹೆ--ಇದೊಂದು ಜಾನಸದ ತಾಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದ್ರುತ್ಕ 
ಖಂಡಲಘು, ತಿಶ್ರಲಘುವಿದೆ. ಇದರ ಒಂದಾರ್ವತಕ್ಕೆ ೧೦ ಅಕ್ಷರಕಾಲ ಈ 

ತಾಳದಲ್ಲಿ ಜಕ್ಕಿನಿದರುಗಳಿವೆ. 

ಕುರಟ್ಟಆಟ್ವಿಂ— ಕೇರಳದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನೃತ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೊರವಂಜಿಯ 
ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. 

ಕುರವೈ ಕೂತ್ತು..-ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ. ೩೯ 

ಮಂದಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಅಥವಾ ಶ್ರ್ರೀಯರು ಪರಸ್ಪರ ಕೈ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು 

ಇದನ್ನಾ ಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಭವಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಾಯ ಅಧವಾ ಅಶುಭದ 

ನಿವಾರಣೆಗಾಗಿ ಈ ಕುಣಿತವನ್ನು ಕುಣಿಯುವರು. 

ಕುರುದೇಶ್ಯ ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯು ಒಂದು 

ಜವ್ಯರಾಗ. \ 

ಆ: ಸರಿಗಮದರಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಕುಂರುಳೆ--ಇದು ಪಂಚದಶ ಗಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಗಮಕ. ಒಂದು 

ಸ್ವರಸ್ವಾ ನದಿಂದ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರಸ್ವಾ ನದ ಸ್ವರವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವುದು. 

ಹುರಂ--ಇದೊಂದು ಜನಪದ ಸಂಗೀತದರಾಗ. ಇದನ್ನು ಗುಡ್ಡ ಗಾಡಿನ 

ಪ್ರದೇಶದ ಜನರು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚುಕಡಿಮೆ ಕುರಂಜಿರಾಗದಂತಿದೆ. 

ತುರಂ ನ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಥೆಗಳಿವೆ. 

ಉದಾ---ವಿತಾನಾಕ್ಷಿ ಕುರಂ, ದ್ರೌಪದಿ ಈುರಂ 

ಹುರಂಜಿಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸನಿಸರಿಗಮಪದ 

ಅಃ ದಪಮಗರಿಸನಿಸ 
ಉಪಾಂಗ ಮತ್ತು ಧ್ರೈವತಾಂತ್ಯರಾಗ. ಸರ್ವಸ್ವರಗಮಕವರಿಕರಕ್ಷಿರಾಗ. ಮತ್ತೊಂದು 

ಮತದಂತೆ ಇದರ ಆರೋಹಣಾವರೋಹಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. 

ಆ: ಸಾರಿಗಮಗಮಪನಿನೀಸ 
ಅ; ಸೆನಿಪನಿದದಪಮಗ ರಿಸಾ 

ಇದು ಪುರಾತನ ರಾಗ. ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತದ ಕುರಂ ರಾಗದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸಂಗೀತ 

ರತ್ನಾಕರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಲಾಲಿಹಾಡ್ಕು 

ಮದುವೆಹಾಡು, ನಾಮಾವಳಿಗಳು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು. 
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ಶ್ರೀವೇಣುುಗೋಪಾಲ — ಮಿ. ಛಾಪು - ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರು 

ಶಿವದೀಕ್ಸಾಪರಂ ಮು — ಘನಂ ತೀನಯ್ಯ 

ಪರಮಾತ್ಕಾಕ್ರೇ ಎ 

ದರು ೭ ಇದಿಗೋಕೊಲುವೈ ಯುನ್ನ ದಿ  ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಸೇವಾಪ್ರಬಂಧೆಂ. 

ಕರಿಂಜಿ೦ಂತತಾರ್--ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ `ಒಂದು ಕಾ 

ಕುರುಂದಪಂಚವಾ--ಪುರಾತನೆ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಮರುದಯಾಳಿನ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ. 

ಶುರವಂಜಿ--ಇದು ತಮಿಳಿನ ನೃತ್ಯನಾಟಕ. ಇವು ಹಾಸ್ಯಭರಿತ ಮತ್ತು 

ಮನೋರಂಜಕವಾದುವು. ಸಂಗೀತದೆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಭಾಗವತ ಮೇಳನಾಟಕ ಮತ್ತು 

ಹಳ್ಳಿ ಯ ನ್ಭ ತ್ರ ನಾಟಕ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದ ಸ್ಟಾನವಮ್ಮ ಪಡೆದಿವೆ. ಕೆಲವು ಕುರವಂಜಿ 

i ಸಾಹಿತ್ಯ | ಉತ್ತಮದಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಲಘು 

ಸಂಗೀತವಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮುಖ್ಯವಿಷಯ ಒಬ್ಬ ಹ್ರ್ರೀ ಅಲ್ಲಿಯ ದೊರೆ. ಮಂತ್ರಿ 

ಅಥವಾ ದೇವಾಲಯದ ಮುಖ್ಯ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರೆ ಪ್ರೇಮಿಸಿ ಕೊನೆಗೆ ತನ್ನ ಇಷ್ಟಾ ತರ್ಥವನ್ನು 

ಪಡೆಯುತ್ತಾಳೆ. ಈ ಪ್ರಸಂಗಗಳನ್ನು 'ಬಳುಕೊಂಡು ಕವಿಯು “ಶ್ರೀನಿಯ ವಿರಹ 

ವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತಾ ಕೆ ಮನ್ನ ಥ ಮತ್ತು ಅವನ ಸೇವಕಿಯರನ್ನು ಉದ್ದೆ ತಿಸಿ ನಾಯಕ 

ನನ್ನು ಒಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವ ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುರವಂಜಿಯು 

ಒಂದು ನಾಯಕಿಯ ಹಸ್ತ ರೇಖೆಗಳನ್ನು ಕೋಡಿ ಅವಳ ಇಷ್ಟಾರ್ಧವು ಕೈಗೂಡುವು 

ದೆಂದು ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಕುರವಂಜಿಯು ವಾಸವಿರುವ ಬೆಟ್ಟಗುಡ್ಡ ಪ್ರದೇಶ, 

ಅವಳ ಕುಲಕಸಬು, ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಜನರ ಪ್ರಾವೀಣ್ಯ, ಅಸಾಧ್ಯ 

ವಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಶಕ್ತಿ hi ಬ ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ವಿರಾಲಿಮಲ್ಲೆ ಕುರವಂಜಿ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ತನಗೆ ಸಾಸಿವೆಕಾಳನ್ನು 

ಪೋಣಿಸುವುದ್ಕು ಕರಿಕಾಗೆಯನ್ನು ತ ಬಂ ಮಾಡುವುದು ಬರುತ್ತ ಜೆಂದು 

ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಕುರವಂಜಿಯು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲ್ಲದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನು 
ಮಾನಿಸಿ ಜವಳ ಯಜಮಾನನು ಕೇಳಿದ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಬುದ್ಧಿ 

ವಂತಿಕೆಯ ಉತ್ತರಗಳು ಬಹಳ ಮನೋರಂಜಕವಾಗಿವೆ, ಅವಳು ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಲೆ 

ಬಾಳುವ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿ ಅವರಿಬ್ಬರೂ 

ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಭಾಗಗಳು ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 

ಅನೇಕ ಕುರವಂಜಿ ನಾಟಕಗಳಿವೆ. 

ಅವು :—ತಿರುಕ್ರುಟಾಲ ಕುರವಂಜಿ, ಕುಂಬೇಶರ್ ಕುರವಂಜಿ, ಅಯೆಗರ್ 

ಕುರವಂಜ್ಕಿ ಶರಭೇಂದ್ರ ಭೂಪಾಲ ಕುರವಂಜಿ, ಅರ್ಧೆನಾರೀಶ್ವರರ್' ಕುರವಂಜಿ, 

ಬೆತ್ತ ಹೆಂ ಕುರವಂಜಿ ಕಾಂಗೇಯನ್ ಕುರವಂಜಿ, ಕೊಡುಮುಡಿ ಕುರವಂಜಿ, 

ಕುಮಾರಲಿಂಗ ಈಕುರವಂಜಿ, ಪಂಬನಗೌಂಡನ್ ಕುರವಂಜಿ, ಸ ಸ್ವಾಮಿಮಲೈ ಹುರವೆಂಜಿ, 
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ತಿರುಮಲ್ಛೆ ಯಾಂಡವರ್. ಕುರವಂಜಿ, ತಿರುಮ್ಮಣ್ಣಿ ಪ್ರಾಡಿಕ್ಯರೈ ಹುರವಂಜಿ, 

ತಿರುವಾರುರು ಕುರವಂಜಿ, ತಿರುವಿಡೆ ಕೈಯಿ ಕುರವಂಜಿ, ಪಿಳ್ಳೈಪ್ಪಿಳ್ಳೈ ಯಾರ್ 

ಕುರವಂಜ್ಕಿ ವಿರಾಲಿಮಲೈ ಕುರವಂಜಿ, ಜಾನಕ ಕುರವಂಜಿ ಮತ್ತು ಕಪಾಲೇಶ್ವರ 

ಹುರವಂಜಿ. 

ಆಯಗರ್ ಕುರವಂಜಿಯನ್ನು ೧೮೪೦ರಲ್ಲಿ ಕವಿಕುಂಜರಭಾರತಿ ಮಧೆಕ್ಸೆ 

ಜಿಲ್ಲೆ ಯೆ ತಿರುಮಾಲಿರುಂ ಜೋಲ್ಛ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯದೇವರನ್ನು ಹುರಿತು ರಚಿಸಿದರು 

ಈ.ಎನ್. ದಂಡಾಯುಧಪಾಣಿ ಪಿಳ್ಳೆ ಈಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಟ್ರಿಂಬಲ ಕುರವಂಜಿಯನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದ ದೇವಾಲಯಗಳ ವಾರ್ಹಿಕೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಕುರವಂಜಿ 
ಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಲವು ಕುರವಂಜಿಗಳು- 

೧. ದೇವೇಂದ್ರ ಕುರವಂಜಿ ಇದು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರಿನ 
ಸರ್ಫೊೋಜಿ ಮಹಾರಾಜನಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಪ್ರ ಪಂಚದ ಭೂಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರವು 

ಇದರ ವಿಷಯ. ಕೊರವಂಜಿಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಪಂಚದ ದೇಶಗಳ 

ಭೌಗೋಳಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. 

೨ ರಾಜರಾಜ ಕುರವಂಜಿ- ಇದು ತಂಜಾವೂರಿನ ಬ್ಬ ಹದೀಶ್ವರ ದೇವಾಲ 

ಯದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಜರಾಜಜೋಳನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (೧೦ನೆ. ಶ) 

ಇದನ್ನು ಆಡಲಾಗಿತ್ತೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 
೩. ನವನೀತೇಶ್ವರಸ್ವಾಮಿ *ಕುರವಂಜಿ--ಇದು. ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಸಿಕ್ಕಿಲ್ನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೊರವಂಜಿ. ಇವಲ್ಲದೆ. ನೀಲಕಂಠರ್ 

ಶುರವಂಜಿ, ತ್ಯಾಗೇಶರ್ ಕುರವಂಜಿ, ರಘುನಾಥರಾಯ ಕುರವಂಜಿ, ಶತ್ವಕುರವಂಜಿ, 
ಕಣ್ಣ ಪ್ಪ ಹುರವಂಜಿ ಮುಂತಾದ ಕುರವಂಜಿ ನಾಟಕಗಳಿವೆ. 

ಕಂರವನ್ ಹಾಡು---ಕೊರವನು ಹಾಡುವ ಹಾಡು. 

ಕುಲ--ಮಿಶ್ರಜಾತಿ ರೂಪಕತಾಳದ ಹೆಸರು. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೯ 

ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 

ಕುಲಕರ್ಣಿ ಎ. ವಿ. (೧೯೧೨)--ಕರ್ಣಾಟಕದ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಳ್ಳಿ 
ಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ 

ನಂತರ ಕಾಲೇಜು ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕಾಗಿ ಪುಣೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿ.ಎ. ವ ತ್ತು ಎಲ್.ಎಲ್.ಬಿ. 

ಡಿಗ್ರಿಪಡೆದು ೧೯೪೦ರಿಂದ ಜೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದರು. ಆಬ್ದುಲ್ ಕರೀಂಖಾನ್ ರ 

ಶಿಷ್ಯ ಬೆಹೆತೆ ಬುವಾರವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದ ಬಂಧು ಒಬ್ಬರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು 

ಕೇಳಿ ೧೯೨೬ರ ವೇಳೆಗೆ ತಾವೂ ಕಲಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿ ನಾರಾಯೆಣರಾವ್ವ್ಯಾಸ್, 

ವರುಬುವ, ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ, ಮಾಸ್ಟರ್ ದೀನನಾಥ, ಬಾಬೂರಾವ್ 

ಹೆಂಡಾರ್ಕರ್ ಮುಂತಾದವರ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ 
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ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪುಣೆಯ ಕೋಕೇಕರ್ರವರೆಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತು ಕಾಲೇಜಿನ 

ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಳಲುವಾದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. 

೧೯೩೩ರಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ್ ಪೂಜಾರಿ ಬುವಾರವರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂಮವರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ 
ಅಲ್ಲಾದಿಯಾಖಾವ್, ಮಾಸ್ಟರ್ಕೃಷ್ಣ » ಸವಾಯಿ ಗಂಧರ್ವ, ಗಜಾವವರಾವ್ 

ಜೋಷಿ ಮುಂತಾದವರ ಕಚೇರಿಗಳಿಂದ ಬಹಳ ಉಪಯೋಗ ಪಡೆದು ಬೆಳಗಾವಿಗೆ 

೧೯೩೯ರಲ್ಲಿ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಪಂಡಿತ್ ತಮಹರ್ನ್ಕರ್ಬುವಾರವರಲ್ಲಿ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ 
ಕಾಲ ಕಲಿತು ಗಾಂಧರ್ವ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿಶಾರದ, ಅಲಂಕಾರ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ ೧೯೬೩ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಪಡೆದರು. ಕುಲಕರ್ಣಿ 

ಯವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯು ಸಂಪ್ರ ದಾಯಬದ್ಧವಾದ ಉತ್ತಮ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ 

ಯಾಗಿದೆ. 

ಕುಲಕರ್ಣಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ-- ಇವರು ಕರ್ಣಾಟಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಧಾರವಾಡ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಂಸಭಾವಿಯಲ್ಲಿ ೧೯೧೧ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ರಾಮುಣ್ಣಿ ಮೆನನ್ನರು ಮತ್ತು 

ಕುಂಜು ಕುರುಪ್ರಲ್ಲಿ ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯವನ್ನು ಕಲಿತರು. ೧೯೩೫ರ ನಂತರ ಇವರ 

ನೃತ್ಯ ತಂಡವು ಕರ್ಣಾಟಕ ಮತ್ತು ನೆತಿಹೊರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳನ್ನು ನೀಡಿ 

ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆಯಿತು. ನಂತರ ಕೀರ್ತಿ ಹೊರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಡಿತು. ಸಿಂಹಳ, ಬರ್ಮ, 

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶಗಳಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹಲವು ನೃತ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ 

ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. ೧೯೪೮ರಲ್ಲಿ ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಕಲಾ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ವಾಪಿಸಿ 

ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹಂಸಭಾವಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ ಗುರುಕುಲ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ 
ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದಾ ಕೆ. ನಾಟ್ಯಾಜಾರ್ಯ ಕುಲಕರ್ಣಿಯವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಗೀತ 

ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ದೊರಣನಿದೆ. 

ಕುಲಟ- ಅಭಿನಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪರಕೀಯ ಶ್ರೀ. 

ಕಂಲದಹಾಡು-- ಇದು ಒಂದು ಗೊತ್ತಾದ ಕುಲದ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಮೂಲ, ಚರಿತ್ರೆ, ಕಸಬು, ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖರ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲವೂ 

ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. 

ಕುಲವಳೆಂ---ಇದು ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ. 

ಇದನ್ನು ಕುಲದ ಹಾಡಿನ ಹನ್ನೆ ಲೆಗೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. 

ಈಕುಳುವನಾಟಿಕ- ಇದು ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನಾಟಕ. 

ಕುರವಂಜೆ ನಾಟಕದ ಅಮುಂಬಂಧೆದಂತಿದೆ ಸಿಂಗನ ಸಹಾಯುಕ ಕುಳುವನಿಗೆ 

ಸಂಬಧಿಸಿದೆ. ಬೇಟೆ, ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಹಿಡಿಯುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಈ ನಾಟಕದ ವಷಯ. 

ಇದರ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಗನು ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಸಿಂಗಿಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು 

ಹೋಗುತ್ತಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಾನಂತರ ಅವಳನ್ನು ಸಂಧಿಸಿ, ನಾಯಕಿಯಿಂದ ಅವಳು 

ಪಡೆದಿರುವ ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಬಳುವಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತಾನೆ. 
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ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ರಾರ್--ಇವರು. ಚೇದದೇಶದ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದರು. ೧೨ 
ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಆಳ್ವಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಪೆರುಮಾಳ್ ತಿರುವಾಯಿಮೊಯಿ ಯನ್ನು 

ಹಾಡಿದ್ದಾ' ಕೆ. ಮ ಟ್ ಡಿ ಸೊ ತ್ರೆ ವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇದರ ಶೊ ಸ್ಲೀಕಗಳನ್ನು 

ಸಂಗೀತ 'ಜೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು ಪದ್ಧ ತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಕಂಲಶೇಖರ ಮಹಾರಾಜ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಸ ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾ 

ರಾಜರು. ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗ್ಗೆ €ಯೆಕಾರರೂ. 

ಹಾವಲಯಾನಂದಿ- “ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ತ 

ಆ: ಸರಿಗಮನಿದನಿಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 
ಕುವಲಂಕತಾಭೆರಣ--ಈ ರಾಗವು ೧೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಕುಳಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 
ಅ: ಸೆನಿದಮಗರಿಸ 

ಕುವಿಂದೆತಾಳೆ ಸಂಗೀತರತ್ಹಾಕರನೆಂಬ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ೧೨೦ 

ದೇಶೀತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ೧೧೨ನೆ ತಾಳದ ಹೆಸರು. 

ಕುಸುವುಕಲ್ಲೋಲ-- ಈ ರಾಗವು ೩೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗವರ್ಧೆನಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಪಮರಿಗಮಪ 

ಅ: ಸದಪಮಗಮರಿಸ 

ಶುಸುಮಚೆಂದ್ರಿಕ-ಈ ರಾಗವು ಒ೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗವರ್ಧೆನಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಮಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮರಿಸ 

ಕುಸುಮುಜ್ಕ್ಯೋತಿಷ್ಮತಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧಾತುವರ್ಧೆನಿಯ 

ಒಂದು ಸು 

ಆ: ಸರಿಮಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದನಿದಪಮರಿಸ 

ಕುಸವಂಜಾ--ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಂಕಾರ ಧ್ವನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸಡಪಮರಿಸ 
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ಕುಸುವಾಧಾರಿಣಿ- ಈ ರಾಗವು ೨೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾರೆರಂಜನಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದಸಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಕಂಸುಮಭವಾನಿ-ಈ ರಾಗವು ೬೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 1 

ಆ: ಸರಿಮಷದಸ 

ಅ: ಸಥಿದಮಪಮರಿಸ 
ಕುಸುವಾಭೋಗಿ-_ಈ ರಾಗವು ೫೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಮ ನಾರಾಯಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸದನಿದಮಗರಿಗಸ 
ಕು ಸುಮಭ್ರೆ ಮರಿ —ಈ ರಾಗವು ೩೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಗಧೀಶ್ವರೀಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮುದ ರಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 
ಕುಸುಮಪ್ರಿಂಶ ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸೆ 
ಅ: ಸನಿಪಮನಗಾರಿಸ 
ಈಸುಮಮಾರುಾತ--ಈ ರಾಗವು ೧೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಪದನಿಸ 
ಅ; ಸನಿದಪಮಗರಿಗಮಸ 

ಕುಸಾವತಾಂಗಿ ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು 

ಜನೈರಾಗ. k 

ಆ: ಸರಿಸಸದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಹುಸುಮಾಕರ- ಇದು ಅಸಂಪೊರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ದ ತಿಯ ೬೧ನೆ ಮೇಳದ 

ಹೆಸರು. 

ಕುಸುಮಾವಳಿ--(೧) ಈ ರಾಗವು ೩೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಜಲಾರ್ಣವದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದು ನಿಷಾದಾಂತ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ನಿಸರಿಗಪದರಿ 

ಅ: ದಪಮಗರಿಸನಿ 
(೨) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವು ೭೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೋಸಲದ 

ಜನ್ಯರಾಗವಾಗಿದೆ. 

ಆ: ಸಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮರಿಸ 
ಕುಸುವಾರಂಜನಿ-ಈ ರಾಗವು ೩೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಾಳಗದ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸರಿದನಿಪಮಗರಿಸ 
ಕುಸುಮುವಿಚಿತ್ರ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪನಿಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದನಿದಮಗಪಮರಿಸ 
ಕುಸುಮುಸಾರಂಗ---ಈ ರಾಗವು ೩೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಾಳಗದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿಪಮಗರಿಸ 
ಕುಸುಂಭಿನಿ---ಇದು ಪಟಹವಾದ್ಯಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು. 

ಬಗೆಯ ಮದ್ದಲೆ. 

ಕುಶ ಮತ್ತು ಲವ--ಶ್ರೀರಾಮನಿಂದ ಸೀತೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಅವಳಿ 

ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವನು ಕುಶ. ವಾಲ್ಮೀಕಿಮುನಿಯ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 

ವಾಲ್ಮೀಕಿಯು ಹರ್ಷಭರದಿಂದ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಕುಶಮುಷ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ಮತ್ತೊಬ್ಬನಿಗೆ 
ಲವಮುಸ್ಟಿಯಿಂದಲೂ ರಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ, ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಕುಶ, ಲವ ಎಂಬುದಾಗಿ 
ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ತಾನು ರಚಿಸಿದ ಆದಿಕಾವ್ಯ 

ವೆನಿಸಿದ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ವಾದ್ಯಸಹಿತವಾಗಿ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ 

ಕಲಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ದಿವ್ಯವಾದ ಶಾರೀರವಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ಗಾಯನಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶ್ರೀರಾಮನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 

ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಮುಗ್ದಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಕಂಶಾರೀರ--ಕಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲದ ಕೆಟ್ಟ ಶಾರೀರ, ಶ್ರುತಿ ಸೇರದಿರುವ, 
ಮಾಧುರ್ಯವಿಲ್ಲದ್ಕ ಸ್ವರಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನುಡಿಯದ, ಹೇಳದಂತೆ ಕೇಳದಿರುವ 

ಶಾರೀರ. 
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ಕುಶವಾಹಿನಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೇ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಪಸಮದನಿಸೆ 
ಅ: ಸಸನಥಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕೂಚಿಪುಡಿ--ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. 

ಇದು ಕೂಚಿಪೂಡಿ ನೃತ್ಯದ ತೌರುಮನೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿರುವ 

ಭರತನಾಟ್ಯ. ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೩೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲದಿಂದ ನೃತ್ಯ 

ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಆಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಟಿಕಗಳು ತಂಚಾವೂರಿನ ಭಾಗವತ 

ಮೇಳ ನಾಟಕಗಳನ್ನು "ಹೋಲುತ್ತವೆ. 

ಕೂಚಿಪೂಡಿಭಾಗವತರಾ-- ಇವರು ಆಂಧ್ರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಸೊಚಿಪೂಡಿ 

ಗ್ರಾಮದವರು. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಪಡೆದು ಭಾಗವತ ಮೇಳ. 

ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಅಲಂಕಾರ, ಒಡವೆಗಳು ಮತ್ತು ವೇಷ 
ಭೂಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಜತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರದೇ ಆದ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ 

ಕೂಚಿಪೂಡಿ ಸಂಪ್ರದಾಯವೆಂದು ಹೆಸರು. ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವಂತೆ, 

ಸ್ತ್ರೀಯರ ಪಾತ್ರವನ್ನೂ ಗಂಡಸರೇ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಕೆ. 

ಹೂಜಿತೆ “ಇವು ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಚಾರಿ ಅಲಂಕಾರಗಳು. ಇವು 

ಸೋಮನಾಥನ ರಾಗವಿಬೋಥೆವೆಂ ಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಉದಾ : 

ಸರಿ ಸಗ ಸ, ರಿಗ ರಿಮ ರ್ಕಿ, ಗಮ ಗಪ ಗೆ. ಮಪ ಮದ ಮ, ಪದ ಪನಿ ಪ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಕೂಟತಾನೆ ಸ್ವರಗಳು ವಕ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವರಗುಚ್ಛಗಳುಳ್ಳ ತಾನ. 

ಇದು ಶುದ್ಧತಾನಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು. 

ಚ ರಾ ಹುಗಾಯು ಹಜಜ ಕುರಿತ ತಮಿಳಿನ ಒಂದು ಪುರಾತನ 
ಅದು. 

5 ಕೂತ್ತು--ನಾಟ್ಯ, ನೃತ್ಯನಾಟಕವೆಂದರ್ಧವಿರುವ ತಮಿಳು ಪದ. 
ಶಿಲಪ್ಪ ದಿಕಾರಂ ಎಂಬ ಎ ತಮಿಳು ಗ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೆಲವು ಬಗೆಯ ನಾಟ್ಯ ಗಳನ್ನು 
ಹೆಸರಿಸಲಾನಿದೆ. 

ಅವು -ಅಗಕ್ಕೂತ್ತು, ಅಭಿನಯಕ್ಕೂ ತ್ತು ಮಾರ್ಗಿಕ್ಕೂ ತ್ತು, ಪುರಕ್ಕೂ ತ್ತು, 

ನಾಟಕಕ್ಕೂತ್ತು, ದೇಶಿಕ್ಯೂತ್ತು. 

ಅಡಿಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಾ ರ್ ಎಂಬುವರು ಈ ಕೆಲವು ಕೂತು ಸಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ: 

ವಕ್ಶೈಕ್ಕೂತ್ತು » ವೆಟ್ಟಿ ಯಲ್, ವರಿಕ್ಕೂತ್ತು ಕ ಸಾನಿಕ್ಟೂತ್ತು ಇಯೆಲ್ - ಕೂತ್ತು ತ್ರಾ 

ಪುಗಯಕ್ಕೂ ತ್ತು, 'ಾದುವಿಯಲ್, ವಸಿಸಂದಿಕ್ಕೂತ್ತು , ವಿನೋಡಿಕ್ಕೂ ತ್ತು, 

ಮೇಯ ಕ್ಯಾತ್ತು ಷ್ಟ 

ಕೂರೇಶಂ-ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾ ಣಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 



೨೧೮ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿ ಸ 

ಆ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 

ಕೂರ್ಮವೀಣಾ--ಪಾಲ್ವರಿಕೆ ಸೋಮನವಾಧನು ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ 

ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಂತೀವಾದ್ಯ. ಇದನ್ನು ಕೂರ್ಮ 

ದೇಹೆದಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ದ ಇದು *ಕಮಾನಿನಿಂದ ನುಡಿಸುವ ವಾದ್ಯ. 

ಇದರ ಶಿಲ್ಪವನ್ನು ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುಮಕೂಡಲು ನರಸೀಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 

ತಿರುಮಕೂಡಲು ದೇವಾಲಯವದಲ್ಲಿದೆ 

ಕೂವನಸಾಮುಯ್ಯ್ಯ--ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಕಾವೇರಿ ಪೂಂಪಟ್ಟಣದವರು ಪದವರ್ಣಗಳ ಖ್ಯಾತ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ಗೋವಿಂದ 

ಸಾಮಯ್ಯನವರ ಸಹೋದರ. ನಾಟಕುರಂಜಿ ಮ ಪದವರ್ಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಡೆ. 

ಇಂದೊಂದು ವಂಚರತ್ನ ವರ್ಣ. ಗೋವಿಂದ ಸಾಮಯ್ಯ ನವರು ಕಾರ್ನೇಟನಗರೆಕ್ಕೆ 

ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಮೋಹನರಾಗದ ವರ್ಣವನ್ನು (ಸರಿಗಾದಾ ಖಿ 
ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ವೇಟಿನಗರದ ದೊರೆಯ 

ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅವನ ಹಿರಿಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. 

ಹೀಗೆ ಬದಲಾವಣೆ ಹೊಂದಿದ ವರ್ಣವು ನಮಗೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಕೇತಕಪ್ರಿ ೦ರಂಈ ರಾಗವು ೬೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಚಸ್ಟ ತಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕೇತಕಾಂಕುಳೆ “ಈ ರಾಗವ ೬೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯ 

ಒಂದು ಹತ 

ಆ: ಸರಿಮಪಮದರಿಸ 

ಅ: ಸದಮಗರಿಸ 
ಕೇತನಾವಳಿ-. ಈ ರಾಗವು ೬೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸುಚರಿತ್ರದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮನಿಪದಸ 

ಅ: ಸಥಿದಮಪಮಗಸ 
ಹೇತಾರಮಂಜರಿ-ಈ ರಾಗವು ೩೬೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನೀತಿಮತಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗಮಪದಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕೇವಾರ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಹಿಕ ಕೋಶ ೨೧೯ 

ಆ: ಸಮಗಮಪರಥಿ ಸೆ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ಉಪಾಂಗರಾಗ, ದ್ವಿತೀಯ ಘನರಾಗ ಸಂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. ಮಧ್ಯಮ 

ಮತ್ತು ನಿಷಾದವು ರಾಗಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು.  ಪಂಚಮವು ಅಂಶಸ್ವರ. ರಿಷಭ, 

ಗಾಂಧಾರ, ಮಧ್ಯೆಮವು ನ್ಯಾಸ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ರಾಗ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮತ್ತು 

ಶ್ಲೋಕ, ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಈ ರಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಸ್ಯ, 
ಶೃಂಗಾರ ಹಾಗೂ ವೀರರಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರಾಗ. ಈ ರಾಗದ ರಚನೆಗಳು 

ಷಡ್ಜ, ಗಾಂಧಾರ, ಪಂಚಮ ಮತ್ತು ನಿಷಾದ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. 

ತ್ರಿಸ್ಥಾಯಿ ರಾಗ, ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು 

ರಾಮಾ ನೀ ಷೈ ಆದಿ — ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಮರಜೇವಾಡನೆ ಆ: ಆದಿ — ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಆನಂದ ನಟನಪ್ರಕಾಶಂ ಬಾ ಮಿಶ್ರಎಕ — ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷತರು 

ಭಜನ ಸೇಯವೇ — ರೂಪಕ — ಆನಯ್ಯ 

ವೀಮೇನಾಜೀವಮನಿ — ರೂಪಕ — ಪಲ್ಲವಿ ಶೇಷಯ್ಯರ್ 

ದುರುಸುಗಾ — ರೂಪಕ ೨. ಗರ್ಭಪುರಿ 

ಸಮುಯವಾದೇ — ರೂಪಕ ಪಟ್ಟಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯು- 

ಅಯ್ಯರ್ 

ನನ್ನು ಬ್ರೋವ ಹ — ಷಟ್ಟಿಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ. 

ಅಯ್ಯರ್” 

ಹೇದಾರ್ ಇದು ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ರಾಗ. ಯಮನ್ 

ಥಾಟ್ ಅಂದರೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ೬೫ನೆ ಮೇಳ ಕರ್ತರಾಗ. 

ಕೇದಾರಗೌಳ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. ಕೆ 

ಆ: ಸರಿಮಪರಠಿಸ 

ಅಃ ಸಪಿದಷೆಮಗರಿಸೆ 

ಉಪಾಂಗರಾಗ. ರಿಷಭ ಮತ್ತು ನಿಷಾದಗಳು ರಾಗ ಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು. ರಿಷಭ 

ಮತ್ತು ಪಂಚಮವು ನ್ಯಾಸ ಸ್ವರಗಳು. ಪಂಚಮವು ಅಂಶಸ್ವರ. ಸೆರಿ, ಮ್ಮಪ 
ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಈ ರಾಗದ ರಚನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ತ್ರಿಸ್ಥಾಯಿರಾಗ. 

ರಾತ್ರಿವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದಾದ ಮಂಗಳಕರವಾದ ರಾಗ. ತೇವಾರಂನ 

ಪಣ್ಗಾಂಧಾರ ಪಂಚಮವು ಈ ರಾಗವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ವಿಪ್ರಲಂಭ, ಶೃಂಗಾರ, 

ಕರುಣರಸ್ಕ ದೈನ್ಯ, ಶ್ರಮ್ಮ ಗ್ಲಾನಿ, ನಿರ್ವೇದ ಇತ್ಯಾದಿ ವ್ಯಭಿಚಾರಿ ಭಾವಗಳು, 

ಗರ್ವ, ಅಮರ್ಷ ಇತ್ಯಾದಿ ಭಾವಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ರಾಗ. 



೨೨೦ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ್ ಕೋಶ 

ಪುರಾಣವಠಣ, ಭಾರತವಾಚನ, ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಗೇಯನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ 

ರಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ದ ರಚನೆಗಳು 

ವರ್ಣ : ಸಾಮಿದಯೆ ಸದಿ ಸ ತಿರುಮೋಟ್ಟ ಯಾರ್. 

ತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್ 

ವಿರೀಬೋಣಿ — ದುಂಪ್ಮ ಎ ರುದ್ರಪಟ್ಟಣಂ- 

ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ 

ಸೃತಿ : ತುಳಸೀಬಿಲ್ವ — ಆದಿ ನ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ವೇಣುಗಾನ — ರೂಪಕ — ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ವಾರಿಜನಯನ — ರೂಪಕ ಎ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ನೀಲಕಂಠಂ — ರೂಪಕ  ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ- 

ದೀಕ್ರಿತರು 

ಕರುಣಿಸೋ ತಾ ದಿ — ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಜಲಜನಾಭ ಎ... ಛಾಪು ಎ ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ 

ಎಂತ ಪಿಲಿಚಿನ — ಆದಿ — ಪಲ್ಲವಿ ಶೇಷಯ್ಯೆರ್ 

ವಾಲಯಮಾಂ ಪರಮೇಶ್ವರ ಎ... ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ 

ಸರಗುಣಪಾಲಿಂಪ — ಆದಿ ೨... ರಾಮನಾಡ್- 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 

ಇನ್ನಮುಂಸಂದೇಹೆ ೨... ಆದಿ ೨. ಗೋಪಾಲ ಕ್ಸ ಷ್ಣ ಈ 

ಭಾರತಿ 
ಪದ : ಏಮಂದು ನಮ್ಮಾ ಬ ತ್ರಿಪುಟ ಹಿ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ರಮ್ಮನವೇ ಸಮುಖಾವ — ತ್ರಿಪುಟ ತ ಕೇತ್ರಜ್ಞ 

ಇಂದುಕುವಗಜೇಸಿನಾ ಬಜ ಕದ್ರಿ ಹ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ಪಾಯುರಮ್ಮಾನವೇಮುದ್ದುಗೊಮ್ಮ ತಿಶ್ರವಕ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ತೇಮತಾ ಯೂರಕೇ ಸವ್ರಳಿಂಚಿ - ಆದಿ — ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ಜಾವಳಿ : ಊರಿವಾರೆಮಿ — ಆದಿ — ಧರ್ಮ ಪುರಿ 
ಸುಬ್ಬರಾಯರು 

ಏರತಿತಗುನಟರಾ — ಆದಿ — ಧರ್ಮಪುರಿ 
ಸುಬ್ಬರಾಯರು 

ಅಷ್ಟೈಪದಿ : ರತಿಸುಖಧಾರೆ ಇಷು — ಜಯದೇವ 

ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಕೇದಾರಿ ಗೌಳರಾಗವೆಂದು ಉಕ್ತ 
ವಾಗಿದೆ. 

ಇಜೇದಾರಭಾಯಾ--ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸ ಕಪಮಗಾರಿಸ 

ಕೇವಾರನಾಜಟಿ-ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಪಸ 

ಅನ ಸನಿಪಪಗರಿಸ 
ಕೇದಾರಪಂತುಾ--ಪ್ರರಾತನ ಸಂಸ್ಕೃತಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ವಾಗಿರುವ, ಈಗ ಪ್ರಚಲಿತ 

ವಿಲ್ಲದಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಕೇದಾರಿ--ಇದು ಹೆನುಮನ್ಮತ ಮತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ ಮತದಂತೆ ಒಂದು 

ಸ್ತ್ರೀರಾಗದ ಹೆಸರು. 

ಕೇಯುಜಚಾರಧಾರಣೆ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರವಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಮರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸೆ 
ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ಕೇರಳ ಕಲಾಮಂಡಲಂ-ಇದು ಕವಿವಲತ್ತೋಳ್ ನಾರಾಯಣ ಮೆನನ್ 

ಸ್ಟಾಪಿಸಿದ ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯ ದ ವ್ಯ ವಸ್ಥಿ ತವಾದ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಸ ಸಂಸ್ಥೆ. 

ಕೇರಳವರ್ವಾ EO ತಂಪುರಾನ್ ಇವನು ಧ್ರುವ 

ಚರಿತಂ ಎಂಬ ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯರೂವಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಕೇಳಿಕಲಾ---ಇದು ಸರಸ್ವತಿಯ ವೀಣೆಯ ಹೆಸರು. 

ಕೇಳಿ--ಇದು ರಾಸಕ್ರಿ ಡೆ ಮತ್ತು ಜಲಕಿ ಕ್ರೀಡೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರ ಕೇಳಿ. 

ಹೇಳಿಕೊಟು ),ಕಪಕಳಿ ವ ತ್ಯವು ರರಂಭವಾಗುವ ಮುನ್ನ ಫ್ರೆ (ಕ್ಷಕರನ್ನು 

ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಬಾರಿಸುವ ಮದ್ದಲೆ. 'ಆಂಡೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. 

ಕೇಳ್ಮೆಯಜ್ಛಾ ನ --ಘನವಿದ್ವಾಂಸರ “ಜೀರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಪಡೆಯುವ 

ಸಂಗೀತಜ್ಞಾ ತ ಕೆಲವೆ" ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕ್ರ ಮಬವ್ಪ ವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸತೆಯಜಿ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ 

ಕೇಳಕ್ಕೆ ಜ್ಞಾ ನಿಂದಲೇ ಆಲಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಕೇಳಿಗೋಪಾಲ --ಇದು ಅಸ್ಸಾಂ ರಾಜ್ಯ ಬು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ನ್ಭ್ರ ತ್ನ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ 

ಜೀವನದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 

ಸಸ ರಾಗವು ೨೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾರರಂಜಫಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದಪಸ 

ಅ: p ರಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕೇಸರಿಕ್ರಿಯ--ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧೆನಿಯ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. 



೨೨.೨ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಆ: ಸರಿಗಮದಮಪನಿಸ 
ಆ: ಸನಿಪಮರಿಮಗಸ 
ಹೇಸರನಾಟ--ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ಕೇಸರಾವಳಿ_-ಈ ರಾಗವು ೧೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಆ: ಸದಪಗರಿಸ 
ಕೇಸರಾವಲೋಕ--ಈ ರಾಗವು ೫೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೇಮವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸೆ 
ಅ: ಸಪಿದಪಮಗರಿಸ 

ಇದು ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯೆಮನಿರುವ ಸಾಳಗ ಭೈರವ ರಾಗ. 

ಕೇಶವಪಲ್ಲಿ ಸೇತುರಾಮುಯ್ಯ--ಇವರು ಆಂಧ್ರದ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು. 
ಕಾಮಧೇಮ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ್ಭ್ರ ತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಕಾಮ 

ಢೇನುಗಾನಾಮೃತಂ ಎಂಬ ಎರಡು ಸಂಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ. 

ಕೇತವಮೂರ್ತಿ, ಆರ್. ಆರ್. (೧೯೧೬)--ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹಾಸನ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ರುದ್ರ ಸಟ್ಟಣ ಎಂಬ ಊರು ಸಂಗೀತಗಾರರ ಬೀಡು. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯವರ 

ತಂದೆ ಈ ಊರಿನ ರಾಮಸ್ವಾಮಯ್ಯ ನವರು. ತಾತ ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಖ್ಯಾತ 

ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಕೇಶವಮೂರ್ತಿಯವರು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿಟೀಲುವಾದನ 

ವನ್ನು ಕಲಿತು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮೈಸೂಲನ ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಬಿಡಾರಂ 

ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನವರಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ೧೯೩೦ರ ವೇಳೆಗೆ ಬಿ. ಎಸ್. ರಾಜಯ್ಯಾಂಗಾರ್ಯರ ಸಂಗಡ 
ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಪುರದ ತಮ್ಮ 
ಮನೆಯೆಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗೀತಶಾಲೆಯನ್ನು, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರದಲ್ಲಿ ಅದರ ಶಾಖೆಯನ್ನೂ 
ಸ್ಲಾಪಿಸಿ ನಡೆಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾ ಕೆ. ನವಯ ಏಳು ತಂತಿಗಳ ಏಿಟೀಲುವಾದಕರು" 

ಕರ್ಕಾಟಿಕ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರ ಸಿದ್ದೆ ಗಾಯಕರಿಗೆಲ್ಲಾ ಪಕ ಕೈವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ 

ತನಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರ ಎಜಿ ತುಂಬಿದ ನಾದೆದಿಂದ ಕೂಡಿದ 
ಪರಿಪಕ್ವವಾದ ಆಹ್ಹಾ ದಕರವಾದ ಗಂಡುಕ್ಸೆ ಲಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತದ ವಿಚಾರವಾಗಿ 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ೧೮ ಗ್ರ ಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ ಪ್ರ ಕಟಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವರು ಉತ್ತಮ ಭಾಷಣ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 
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ಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯ ರು ಅನೇಕ. ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿರುವ ಹಲವು 

ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಸಾಗರ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. 

ಕೇಶವಮೂರ್ತಿ, ಆರ್. ಎಸ್. - ಇವರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರುದ್ರ 
ಪಟ್ಟಣದ ವೈಣಿಕರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರ Ki ತಾತ್ತ ಜಾ ಷ್ಟ 

ವೈಣಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ವೆಂಕಟರಮ್ರಯ್ಟು ನ ಹ ರ್ರ 
ಪಡೆದು ತಮ್ಮ ೧೯ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೈ ಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ವೀಣೆ ಭಕ್ಷಿಸ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಜನ ವರಲ್ಲಿ 

ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಉತ್ತ ಕ ಭಾರತ್ ಪ್ರ ಹ 

ಮಾಡಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ ಖ್ಯಾತರಾದರು. ಮಹಾತ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮ ಮತ್ತು 

ರವೀಂದ್ರ ನಾಥ ಠಾಕೂರರ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆದರು. ೧೯೩೧ರಲ್ಲಿ ಪೈಸ ಇರಿನ ಆಸಾ ನ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡರು. ಇವರ ವೀಣಾವಾದನದಲ್ಲಿ ಕ್ಹ್ಮ ದಸಾ ಕೆಭ 

ತುಂಬಿದೆ. ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾನಕಲಾಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿ ಗಾನಕಲಾ 

ರತ್ನ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದು ಸನ್ಮಾನಿತರಾದರು. ಸಂಗೀತನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 

ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ವೈಜಿಕಪ್ರವೀಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿರುುದ್ಧ್ಯೂಕ ತರು, 

ಇವರ ಮಕ್ತಳಲ್ಲಿ ಆರ್. ಕೆ. ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಮೂರ್ತಿ, ಆರ್. ಕೆ. ಸೂರ್ಯನಾರಾ ಯ 

ಖ್ಯಾತ ವೈ ಜಿಕರಾಗಿದ್ದಾ ಕೆ. 

ಸಷ ಸಾತ ರಾಗವು ೬೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನೀತಿಮತಿಯ ಒಂದ್ದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
ಆ: ಸರಿಗಮಪದ ಇ 

ಅ; ಸನಿಪಮಗರಿಸ 

ರಿಷಭ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ನಿಷಾದ ನ್ಯಾಸಸ್ತರಗಳು. ಪಂಚಮವು ಜೀವು ಸ್ವರ. ಈ 

ರಾಗವು ತ್ಯಾಗರಾಜರ "ಕೃತಿಯಿಂದ ಉಳಿದಿದೆ. ಅವರ ವಾಚಾಮಸ್ಸ ಚರಮೇ 

ಮನಸಾ ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಶೃತಿ. 

ಫೈ ಕ್ಟ ಇದು ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ ಸ್ಥ ಸರದ ಹೆಸರು. 

ಫೈೊಟ್ಸಿ ಕಳಿ ಇದು ಕೇರಳದ ಒಂದು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ. ಇದು ಕವ 
ಕುಣಿತವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಶ್ರ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕ ಳು ಭಾ 
ವಾಗಿ ನಿಂತು ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತಾ ಜಿ ರ ಆರಿದ್ರಾ 

ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಣಿತವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಿರುವಾದಿರಕಳಿ ಎಂದು ಹಸಿರು 

ಕೈಗೆಜ್ಜೆ ಈಚೇರಿ-ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತಗೋಷ್ಠ್ಮಿ ಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಸ 

ಗೆಜ್ಜೆಯ "ತಾಳಕ್ಕಿ ಸೆರಿಯಾಗಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುಗಳ ಮೂಲಕ ಹೇಳುತಾ ನೆ. 
ಜೊತೆಗೆ ಮೃ ಪ ಮತ್ತು ಘಟದ ಪಕ್ಕ ವಾದ್ಯ ಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ಕೈಲಾಸನಾಥ ಸ್ವಾನಿಂ ದೇವೂ ಲಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ 
ಇರುವ ಕೈಲಾಸನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕ್ರಿ. ಶ. ೫೬೭ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸ ಸಲಾಯಿತು. 

ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಅಮೂಲ್ಯ ವಾದೆ ಸಂಗೀತ ಶಿಲ್ಪ ಗವಿ. 



೨.೨೪ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕೆ ಕೋಶ 

ಫೈವಳಿ- ಈ ರಾಗವು ೫೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೇಮವತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಶ 

ಅಃ ಸಫಿಪಮಗರಿಸ 

ಕೈವಾರ ಪ್ರಬಂಧ--ಇದು ಮಧ್ಯೆಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ಒಂದು 
ಸಂಗೀತರಚನಾ ವಿಶೇಷ. ಇದರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಜತಿಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ಫೌ ಮೇಣಿ- ಈ ರಾಗವು ೬೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಂತಾಮಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅ: ಸದನಿಡಮಪದಪಮಗರಿಸ 
ತೈಶಿಕ (೧) ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗಮರಿಸ 

(೨) ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ರಾಗ. 

(೩) ಕುಡುಮಿಯಾ ವ ಮಲೈ ಸಂಗೀತ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಏಳನೆಯ 

ಕೈತಿಕಕಕುಭ--ಇದು ಸಂಗೀತರತ್ತಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಒಂದು ರಾಗ 

ಸ್ರೈಶಿಕ ಸನ: ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧ ತಿಯ ೧೮ ಶುದ್ಧ ಜಾತಿ ಅಥವಾ 

ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾ ಸಂಗೀತರತ್ವಾ ಕರ, 'ಬೃಹದ್ದೇಶಿ, ಸಂಗೀತಮಕರಂದ ಮತ್ತು 

ಸಭ ain ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ವಾಗಿದೆ. 

ಕ್ರೈ ಶಿಕಿಪಂಚಮ-- ಇದು ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದ ಸ್ವರವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು 
ಕೂದಲೆಕೆಯಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಿರುವ ಪಂಚಮ ಸ್ವರ. ಇದಕ್ಕೆ ಮೃದು ಪಂಚಮ 
ಮತ್ತು ತ್ರಿಶ್ರತಿಪಂಚಮವೆಂದು ಹೆಸರಿದೆ. 

ಕೈಶಿಲಂಬು-ಕೈಗೆಜ್ನ್ಮೆ - ಇದು ಟಿೊಳ್ಳಾಗಿರುವ ಆಂಡಾಕ್ಟ್ರ ತಿಯ ಹಿತ್ತಾಳೆ 
ಬಳೆ. ನಗಣ ಲೋಪದ ಚೊರುಗಳಿರುತ್ತ ವೆ. ಎರಡು ಜೆ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ 
ಬಳೆಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ಮೇಲಕ್ಕೂ ಕೆಳಕ್ಕೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೆಜ್ಜೆ ಯಂತೆ ಶಬ್ದ 
ವಾಗುತ್ತ ದೆ ಸರ್ವ ಲಘು ತಾಳವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಗಾ ತ್ರಾಮದೇವತೆ 
ಗಳ ಡೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಕರಗದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸಸ್ಯ ಗೆಜ್ಜೆ ಸ್ ಹಾಕು 
ವವನು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತಾನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂಜಾರಿ ಕ್ಕೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಎಂದು "ಹೆಸರು. 

ಶ್ರ ಫಲಾಸವೀಹಾ--ಸಂಡಿತಾರಾಧ್ಧ್ ಚರಿತ್ರೆ ಯಕ್ಷ ಪಾಲು ್ವರಿಕೆಸೋಮನಾಥನು 
ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವೀಣೆ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೨೨೫ 

ಫೈಶಿಕೀವೃ ತ್ತಿ ಭರತನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ದಂತೆ ಸುಕುಮಾರ ವಸ್ತ್ರಮಾಲ್ಯಾದಿ 

ಗಳಿಂದ ಚಿತ್ರಿತವಾದ ಗೀತ ನ ತ್ಯಾದಿಗಳಧಿಕತೆಯಿ:ಂದ ಕೂಡಿದ ಶ್ರ್ರೀಯಂಂದ 

ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಡುವ, ಕಾಮೋಸಚೋಗಗಳಿಂದ ಜನಿಸುವ ಭಾವುಕತೆಯ ರೀತಿಯು 
ಕೈತಿಕೀವೃತ್ತಿ .. ಇದರಲ್ಲಿ ನರ್ಮ, ನರ್ಮಸ್ಪಂಜ, ನರ್ಮಸ್ಫೋಟ, ನರ್ಮಗರ್ಭ ಎಂಬ 

ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಗಳಿವೆ. 

ಕೊತ್ತವಾಶಲ್--ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಯಾ 

SRA ರೇಲ್ರೈಮಾರ್ಗ ದಲ್ಲಿ ಪೂಂತೋಟ್ಟ ೨ ಎಂಬ ವಿಲ್ಲಾ ಇಡ ಸವಿತಾಪ 

ದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಾ ಮಃ ತಾನವರ್ಣಗಳ ಪ್ರ ಸಿದ್ದ "ವಾಗ್ಗೆ ೇಯಕಾರರಾದ ವೆಂಕಟ 

ರಾಮಯ್ಯರ್ರವರ ಜನ್ಮಸ್ಥೆ ಳ. ಇವರು ವೆಂಕಟೀಶ ಎಂಬ "ಅಂಕಿತವನ್ನು ಬಳೆಸಿದ್ದಾ ಕೆ. 

ಕೊಡಿ ಮದ್ದಲೆ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಗಿರಿಜನರು 
ಬಾರಿಸುವ ಮೃದಂಗವನ್ನು ಹೋಲುವ ವಾದ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮಾರಿಯಮ ನ 

ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸವಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಡಿ, ಕೊಡಿ, Pi 

ಎಂದು od ಈ ವಾದ್ಯ ಕ್ರ ಕೊಡಿ ಮದ್ವಲೆ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. 

ಕೋಕಿಲಪದಗಳು- ಇವು ತೆಲಗು ಯೆಕ್ಷಗಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪದಗಳು. 
ಕೋಗಿಲೆಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ರಚಿಸಿರುವ ಪದಗಳು. 

ಕೋಗಿಲೆಹಾಡು--ಕೋಗಿಲೆಯನ್ನು ಸಂಬೋಧಿಸಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಮಾಣಿಕ್ಯ 
ವಾಚಕರ್ ಹಾಡಿರುವ ಹೆತ್ತು ಹಾಡುಗಳು. 

ಕೋಲಿನೃತ್ಕ--ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ತೀರಪ್ರದೇಶದ 
ಕೋಲಿಬೆಸ್ತರ ನೃತ್ಯ. 

ಕೋಲ್ಕಕೆ--ಇದೊಂದು ತಾಳವಾದ್ಯ ಮಲಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕಾಳಿಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಐದು ಜನರು ನೃತ್ಯವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಿಡಿಯಿರುವ ಉದ್ದಕ್ಕೂ 
ಸಣ್ಣ ಲೋಹದ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವ ಕೋಲನ್ನು ಹಡಿದು ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ. 

ಕೊಳತ್ತೂರು ರಾಮಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ (೧೯೧೬) - ರಾಮಕೈಷ್ಣೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು 
ಕರ್ಣಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಆನೆಕಲ್ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕೊಳತ್ತೂರು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ 

ಶಾಶ್ವಿಗಳ ಪುತ್ರರು. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ವೇದಪಾ ಶಶಾಲೆಯ ಪಾ ತ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ 

ದ್ದರು. ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಪಾ ತ್ರಾರಂಭದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ನೀಣಿನಾರಣಪ್ರ 

ನವರಲ್ಲೂ, Wc ತಿ ಪ ರತ್ನ ಗಿರಿ ಸುಬ್ಬಾಶಾಶ್ರ್ರಿ ೨ ಯವರಲ್ಲೂ, ನೀಡಿ 

ರಾಜಾರಾಯರಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದುದಲ್ಲದೆ ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾ 

ಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ, ತು ಕೆನರಾ ಬಾ ಕಿನ ಕಜೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ರಾಗಿ, 

೧೯೪೩ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾಲಾ ಹೈಸ ಸೂ ಶಾಲಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದರು. 

೧೯೬೪ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಜಾತಿ ೧೯೭೪ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. 



೨.೨೬ ಸೆಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳು ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತೆ ಸ್ರೈವನ್ನು ಕುರಿತು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರ 

ಪ್ರಥಮ ಕ್ಟ ತಿ ಗಾನಶಾಸ್ತ್ರಪ್ರ ಕಾಳಿಕೆ. ರಾಮಾಮಾತ್ಯನ ಸ್ವರಮೇಳಕಲಾನಿಧಿ ಎಂಬ 

ಸಂಸ ತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಕನ್ನೆಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಸುಪ್ರಕ್ತುಡಿ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ (೧೯೩೫) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಮನಾಡ್ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಮುರುಗಸ್ಟೇತ್ರವೆನಿಸಿರುವ ಕುಪ್ರಕ್ಟುಡಿಯಲ್ಲಿ 

ವೈದ್ಯನಾಧನ್ ಜನಿಸಿದರು. ಇದರ ತಂದೆ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಶಾಶ್ರಿ ಸಂಸ್ಕ ತ್ಕ ತಮಿಳು 

ಮತ್ತು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ ವಾಗ್ಗೆ €ಯಕಾರರೂ, 

ಹೆರಿಕಥಾ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇಂತಹೆ ಸಂಗೀತ ವಾತಾವರಣವಿರುವ 

'ಶುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಬೆಳೆದ ವೈದ್ಯನಾಥನ್ನಿಗೆ ತಂಜಿಯೇ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯೆಯ ಗುರು. 

ಒಂಡು ಸಲ ಇತರ ತಂದೆಯು ಅಸ ಸ್ವಸ್ತ ರಾಗಿ ಪ್ರಜ್ಞಾ ಹೀನರಾದರು. ವೈದ್ಯಕೀಯ 

ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ಗುಣವು ಕಂಡು ಬರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಮನೆತನದ ವೈದ್ಯರ ರ ಸಲಹೆಯಂತೆ 

ವಿಚೀಲಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಿಯವಾದ ಭೈರವಿರಾಗವನ್ನು ನುಡಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ 
ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿ ನಲ್ಲಿ ಕಣೆ ಅದರು. ಕಾಲಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿದರು. 

ಮ ಕೀರ್ತಿನೂತನಾಗುವುದನ್ನು ಕಣ್ಣಾ ರೆ ನಡನ. ಮೆದೆ ನಾಥನ್” ಹೆಸರಾಂತ 

ಪಕ, ವಾದ್ಯ ಪಿ ಪಿಟೀಲುವಾದಕರಾದರು. ಏಳು ಮಲೈ ವಾಸ ಬ ಂಕಟೇಶ, ಇತ್ಯಾದಿ 

ಹಾಡು ಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿರುವ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡುಗಳಿಂದ ಇವರ ಕೀರ್ತಿ 

ಮತ್ತಷ್ಟು ಹ ಹೆರಡಿತು ಇವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಶ್ರ ಪಿಯಭ್ಲಿ ತನಿ ಕಜೇರಿಗಳಿಗೆ 

ಖ್ಕಾ ತರಾಗಿದ್ದಾ ದ್ರೆ 

ಕುಪ್ರಕ್ಕುಡಿ ಕೃಷ್ಠಯ್ಯೈರ್ (೧೮೧೬-೧೮೮೯) ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 
ರಾಮನಾಡ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುನಪ್ರಕ್ಟುಡಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ರಾಮನಾಡ್ 
ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ಲಾನ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ರಾಮನಾಡಿನ ದೊಕೆ ಮುದ್ದುರಾಮಲಿಂಗ 

ಸೇತುಪತಿ ಮತ್ತು ಭಾಸ ಸ್ವರ ಸೇತುಪತಿಯವರ ಅಪಾರ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. 

ರಾಮಲಿಂಗ ಸೇತುಪತಿಯ ನ್ನ್ನ ಕುರಿತು ರುುಂಪಶಾಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಛೋಚಿರಾಗವಲ್ಲಿಕುವ 

ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ನಿನ್ನೆ [i ಕೋರಿಯುನ್ನ್ನ ದಿ ಎಂಬ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವರ್ಣವನ್ನೂ, ಭಾಸ್ಪದ 
ಸೇತುಪ ತಿಯನ್ನು. ಹುರಿತು ಚಾಕಕಾಲ ವರ್ಣಗನನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯ ರ್ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 
ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಚಿನ ುವ ಶಂಕರಾಭರಣರಾಗದೆ ಸಾಮಿಕಿ ಸೆರಿಎಷ್ಟರೇ 
ಎಂಬ ಸದವರರ್ವೂಾವೂ ಬಹೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ. 

ಪಲ್ಲವಿ ಸೋ ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಪರೂಪವಾದ 
ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಇವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಸವಾಲು 
ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಂತೆಯೇ ತಿರುವೆ ಯ್ಯಾರ್ ಸುಬ ಬ್ರಹ್ಮೇ್ಯ ಅಯ್ಯರ್" 
ಎಂಬುವರು ಕಷ್ಟ ಕರವಾದ ಎಡುಪ್ಪು ಮೆತ್ತು ಗತಿಗಳಿರುವ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುವಂತೆ 
ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಬಾಲು ಹಾಕುತಿ ದ್ದರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ 
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ವಿದ್ವಾಂಸರು ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ವಿದ್ಯಾಮದದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿದ 
ಮೃದಂಗ ಮತ್ತು ಇತರ ಪಕ್ತವಾದ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಅಡಗಿಸಲು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ.ದುಂಟು. 

ಒಂದು ಸಲ ರಾಮನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯರ್ 

೬೪ ಕಳೆಗಳ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ನ್ನು 

ಹಾಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದವರು. ಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ತುಂಬಿನ ವಲ್ಲನಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು 

ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳುವಂತೆ ವೈದ್ಯನಾಥ ಅಯ್ಯರ್: ಕೇಳಿದರು. ಇಂತಹೆ 

ಸರಳವಾದ ಪಲ್ಲವಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ಹೇಳಬೇಕೇ ಎಂದು 
ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಕರ್ ಉದ್ದ ರಿಸಿದರು. ನಿಮ್ಮ ಪಲ್ಲವಿಯು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿರುವ ನಿಯಮಗಳನ್ನು 

ಅನುಸರಿಸಿಲ್ಲ ಆಡ! ಒಂದು ತೆನಿಳು ಪದ್ಯ ದಂತಿಜಿ ಎಂದರಂತೆ ವೆ ವೈದ್ಯ ನಾಥ ಅಯ್ಯ ರ್. 

ಹೀಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯ ರಿಗೆ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಸವಾಲುಹಾಕಿ ಅವರನ್ನು ಸಂದಿಗ್ಧ 

ಪರಿಸ್ಥಿ ತಿಯ ಸಕ್ಕಿಸುವು ಹ ಒಂದು ಹವ್ಯಾಸ ಸವಾಗಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರನ್ನು 

ತ್ತ ಮುರುಕು ನಿವಾಸೆ ಜಿಗಿ ಬಿಗಿ ಘನನಯ ದೇಶ್ಯ ರಟ್ಟಿ ಪ ಪಲ್ಲವಿ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯರ್ ” ಎಂದು 

ಶರೆಯುತ್ತಿ ದ್ದರು. 

ರಟ್ಟಿ 'ಪೆಲ್ಪವಿ ಎಂದರೆ ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ಒಂದಾಗಿ 
ಹೆಣೆಯುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಕಾಡುವವರಂತೂ ತೀರ 

ಕಡಿಮೆ ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿರುವವರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯ್ಯರ್ ಮೊದಲಿಗರು ಇಂತಹ ಪಲ್ಲವಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಉದಾಹರಣೆ. ಶಂಕರಾಭರಣಕ್ಸೈ ಅಯ್ಕೆತೆ ಹ್ಮೀಡಿವಾಡಿ ಕಲ್ಯಾಣಿ ದರ್ಬಾರ್ಕ್ಕ್-? 

ಇದರಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಭರಣ, ತೋಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ ಮತ್ತು ದರ್ಬಾರ್ ರಾಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಪಟ್ಟಿಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ 

ಅಯ್ಯರ್: ರವರಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯರಿಗೆ ತುಂಬಿದ ಗಂಡು ಶಾರೀರವಿತ್ತು. ಅವರಂತೆಯೇ 

ಸ್ಕಾ ಯಿಶ್ರು ತಿಯೆಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರು ಸ್ವನಾಮ ಮುದ್ರಕ ಇರರು. ಇವರ 

ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಟ್ಟಿ ಸ್ವರಗಳೂ, ಜಾ ಶ್ಲ ಎಂಬನರ್ಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ 

ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳೂ ಇವೆ. ಇವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು -- 

ತಾನವರ್ಣ — ಕಮಲಾಕ್ಷೀ — ರಂಪ ೨. ಕಾಂಭೋಜಿ 

ಪಡೆವರ್ಣ — ಸಾಮಿಕಿಸರಿ — ಆದಿ — ಶಂಕರಾಭರಣ 

ಪದಜಾತಿವರ್ಣ --- ಎಂಗೋವೈ ಭವಮು — ಆದಿ — ಕೇದಾರ 

ಕೃತಿ — ಶ್ರೀಪಾರ್ವತಿ — ಅಟ — ಶ್ರೀರಾಗ 

ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗಮೇ - ಆದಿ — ಸರಸಾಂಗಿ 

ನೀವೇನನ್ನು — ಆದಿ — ಕಾಂಭೋಜಿ 

ಜೀವಿನೆರುಗ — ರೂಪಕ -- ಮಂಜಾರಿ 

ಕಂಬರಾಮಾಯಣತಿಲ್ಲಾ ನ ಆದಿ — ತೋಡಿ 
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ಕೋಲಾರದ ನಾಗೆರತ್ನವ್ಮು-- ನಾಗರತ್ತಮ್ಮನ ತಾಯಿ ನಂಜುಂಡಾನಾಥಿ 

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತಳಾಗಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ವಿದುಷಿ. ಭರತನಾಟ್ಕಿ ದಲ್ಲೂ ಪ್ರವೀಣೆಯಾಗಿದ್ದು 
ಅನೇಕ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಪತ್ರಗಳಿಸಿದ್ದರು. ನಾಗರತ್ನ ಮ್ಮ ಪ್ರಸಿದ್ಧ “ಳಾದ ಗಾಯಕಿ 

ಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಸಹೋದರ ಪುಟ್ಟಸ್ನಾ ಮಯ್ಯ ಪೀಟ ವಾದನಕ್ಕೆ ಹೆಸರು 

ವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಈ ಶತಮನನವ ಆನಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. 

ಕಂಡಡೇವಿ ಎಸ್. ಅಳೆಗರ್ ಸ್ಮಾಮಿ ( ೧೯ ೨೫) ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 

ರಾಮನಾಥಪುರಂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಂಡದೇವಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಸುಂದರರಾಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 

ಎಂಬುವರ ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನ್ಮತಾಳಿವರು. ೧೯೩೯ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಪ್ಪ ಚೆಲ್ಲಂ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರಲ್ಲಿ 

ಪಿಟೀಲುವಾದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಹಡೆದು ಪೌ ನಡತಿಕ್ಷಣ ಕ್ವಾಗಿ ೧೯೪೦ರಲ್ಲಿ 

ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಮೈಸೂರು ಚ ಚೌಡಯ ನವರನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿದರು 

ಅವರಂತಿಯೇ ಏತ ತಂತಿ ಪಿಟೀಲನ್ನು ನುಡಿಕುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಗುರುವಿನಷ್ಟು 

ಖಚಿತವಾಗಿ ಮಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯೆ ವಾಗದೆ ೧೯೪೫ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿ ಪಿಟೀಲಿನ ಮರೆ 

ಹೊಕ್ಕು ಪಾ ಅ ವೀವ್ಯವನ್ನು ಪ ಹ ಶು; ಮೈ ಸೂರಿನ ಹಾ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪ್ಲನವರ ಪ ಪ್ರಸನ್ನ 

ಸೀತಾರಾಮ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಚೌಡಯ್ಯ ನವರೊಂದಿಗೆ ನುಡಿಸಿದರು. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲ ಖಾ ತೆ ವಿದ್ವಾಂಸತೊಂದಿಗೆ ಕಲೆತು ಮುಡಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾ ಜೆ. 

ಎಂ, ಎಸ್. ಸುಬ್ಬಲ್ತಿ ಒಯೆವರೊಡನೆ ೧೯೭೪ರಲ್ಲಿ ಮನಿಲಾ, ಟೋಕಿಯೋ, 

ಒಸಾಕಾ, ಹಾಂಕಾಂಗ್, ಬ್ಯಾಂಕಾಕ್ ಮುಂತಾದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದರು. 

ಕಂಚಿ ಕಾನುಕೋಟ ಇಜಗಮ್ಮರುಗಳು ಇವರಿಗೆ ತಂತ್ರೀನಾದ ವಿಶಾರದ ಎಂಬ 

ಬಿರುದನ್ನಿ ತ್ತ ರು.- ಇವರ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಇಂಪು, ಸೌಮ್ಯ, ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ತೆ 

ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆ. ಇವರು ಈಗಿನ ಒಬ್ಬ ಉತ್ತಮ ಕಲಾವಿದರು: 

ತೆಂದೆಸಂಸ್ಥತದ ಆರ್ಯಾಗೀತಿ ಅಥವಾ ಗಾಥಾವೃತ್ತವು ಪ್ರಾಕೃತದಲ್ಲಿ 

ಸ್ವಂಧೆಕವೆಂದಾಗಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕಂದ ಎಂದಾಗಿದೆ. 

ಕಂದಪದ್ಕವು ಮಾತ್ರಾಗಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಒಂದು ಪದ್ಮಜಾತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು 

ಸಾಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಸಾಲುಗಳು ಸಮನಾಗಿಯೂ, 

ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸಾಲುಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಮನಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಒಂದು ಮತ್ತು ಮೂರನೆಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯ ಮೂರು ಗಣಗಳೂ, 

ಎರಡು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಮಾತ್ರೆಯ ಐದು ಗಣಗಳೂ 
ಬರುತ್ತವೆ. 

ಉದಾ : ವಿತತ ಪುರಾತನ ಕವಿಶ್ಚತ 

ಕೃತಿ ಭೂಷಣ ಭೂಷಿತಾಂಗಿ ಭಾಸತಿ ಭುವನ 

ಸ್ತುತ ಕಾಂತಿ ಗುಣಮಿಳಿತಮ 

ತ್ವ ವ್ ನವಸೀಮಂತರತ್ನಮಂ ತಳೆದಸೆವಳ್ ॥ (ರಾಜ ಶೇಖರವಿಲಾಸ) 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಹಿಕ ಕೋಶ 

ತಂಪ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಗಮಕ. 

ಕೆಂಪವಿಹೀನರಾಗ - ಸ್ವರಗಳ ಕಂಪನವಲ್ಲಡಿ ಸಭಘೌಸರೂಪವು -ವ್ಯಕ್ತ' 
ವಾಗುವ ರಾಗ. ಉದಾ-ಹೆಂಸ ಸತ್ವನಿ, ಕದನ ಕುತೂಹಲ ೦Nಘೂಮತಬಯೆಯ 
ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಮಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಡಲು ಅವಕಾಶವೌೌಬ್ಯೂ- ಕೆಲವು 

ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಹಾಡಬಹುದಾದ ರಾಗಗಳು ಅರ್ಧೆಕಂಪಿತ 

ಗಳು: ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ಗಮಕ ಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹಾಡಬಹುದಾದ ರಾಗಗಳು 

ಮುಕ್ತಾಂಗ ಕಂಪಿತ ಅಥವಾ ಸಂಪೊರ್ಣ ಕಂಪಿತರಾಗಗಳು. ಈ ವರ್ಗೀಕರಣವು 

ನಾರದನ ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿವೆ. 

ಕಂಪಿತ- ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲ್ಪ ಡುವ ಗಮಕ. ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು 

ಒಂದಕ್ಷರಕಾಲ ಕಂಪಿಸಿ ಅವರ ಮೇಲಿನ ಸ್ನ ಸ್ವರದ ಛಾಯೆಯು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೂ 

ಘಂಪಿತ. ಇದು ದೀರ್ಥ ಅಥವಾ ಹಪ್ರೆಸ್ತ, ಘನ ಅಥವಾ ನಯ ಆಗಿರಬಹುದು. 

ತ್ರೀರಾಗವಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರದ ಕಂಪನ” 'ಹ್ರ ಪ್ರವಾಸಿ. ಅನಂದಚಭ್ಛೆರವಿ ಮೆತ್ತು 

ಢೆನ್ಮಾಸಿ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆದರ ಕಂಪನವು ದೀರ್ಫೆವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕಂಪಿತಸ್ವರ- ಕಂಪಿಸಿ ಹಾಡಲಾಗುವ ಸ್ವರ. ಅಠಾಣ ರಾಗದ ಗಾಂಧಾರ, 

ಆನಂದಭ್ಛೈರವಿ ರಾಗ ಠಿಷಾದವು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. 

ಕಂಸವಧ--ಇದು ಕೆಳಿಮಾನೂರು ಕೋಯಿಲ್ ತಂಪುರಾನ್ ರೆಚಿಸಿರುವ 

ಒಂದು ಕಥಕಳಿ ನೃತ್ಯರೂಪಕ. 

ಕಂಸಾರಿ_.ಈ ರಾಗವು ೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹಮಮ ತೋಡಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಕಿಂಜಿನ್ “ಇದು ಬೊಂಬೆ ಕುಣಿತ. ಬೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕುಣಿಸುವ 

ಕಲಾವಿದನು ತೆರೆಯೆ ಹಿಂದೆ ತಾನೇ ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತಾ ನೆ. ಮತ್ತು ಕಾಣದೆಂತೆ 

ಬೊಂಬೆಗೆ ಕಟ್ಟಿರುವ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಆಡಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಪರದೆಯ ಮುಂದೆ 

ತಾನಾಡುವ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಬೊಂಜಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಅಲಂಕರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ, ಅದು ಕಣ್ಣಿ ಪ ಗುಡ್ಡೆ ಗಳನ್ನೂ ಸಹೆ ಆಡಿಸುತ್ತದೆ. 

ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರನ ಕಥೆಯನ್ನು ಆಡಿಸುವ ಮೊದಲು ಈ ಬೊಂಬೆಯನ್ನು ೧೫ ನಿಮಿಷ 

ಆಡಿಸಿ ಜಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಪದ್ಕಗಳನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುವುದು. ಆಗ 
ಜೊಂಬೆಯು ಚಂದ್ರಮತಿಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ತಮಿಳು ನಾಡಿನ ಕಂಜಿನ್ 

ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ಅಯ್ಕರ್, ಶ್ರೀವಾಂಜಿಯಂ ಅಯ್ಯ ಎಂಬುವರು ಈ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ 

ನಿಷ್ಣಾ ತರಾಗಿದ್ದರು. 

ಕ೨ಂಜಿನ್ ನಟನಂ- ಕಥಕ್ ನೃತ್ಯ ವನ್ನು ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ 

ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ತಂಜಾವೂರಿನ ದೊಕೆ' ಸರ್ಫೋಜಿ ಭರತನಾಟ್ಯ, ಮೋಡಿನಾಟ್ಯ, 

ಕಿಂಜಿನ್ನಾಟ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ನಾಟ್ಯಿಕಲೆಯ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದರು. 



೨ಷ್ಟಿಂ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಕಿಂಕಿಣಿಚಾಲ -ನರ್ತನ ಮಾಡುವವರು ನಡುವಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ಗೆಜ್ಜೆ 

ಉಡ್ಯಾಣ. 

ಕಿಲ್ಮಾರಂ --ತಂಬೂರಿಗೆ ಬಳಕೆಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಬಟ್ಟಿಲುಗಳಂತಿದ್ದ ಈ 

ತಾಳಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಲಯವಾದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದರ 

ಶ್ರುತಿಯು ಆಧಾರಶ್ರುತಿಯಾಗಿದ್ದು ಗಾಯಕನಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು 

ಸಹಾಯಕವಾಗಿತ್ತು. ಪವಿತ್ರ ಗಾನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದು 

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ತೇವಾ5ಂಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಗೋಪಾ ಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿಯು 4 ನೆಂಡೆನಾರ್ ಚರಿತ್ರ ದ್ದ ಈ ವಾದ ವನ್ನು 

ಜಟ್ ಬಳಸುತ್ತಿ ಪ್ರರೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ 

*ಂದುಳಿ-ಇದು ಜಯದೇವ ಕವಿಯ ಜನ್ಮಸ್ಥಳವೆಂದು ಹೇಳಲಾದ ಸಳ 

ಇದಕ್ಕೆ ಕಿಂದುಬಿಲ್ವ ಮತ್ತು ದಿಂದುಬಿಲ್ವ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆ. ಈಗಿನ 

ಬಂಗ್ಲಾ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆ. ೭ನೆಯ ಅಷ್ಟಪದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹೆಸರು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ 

ಗ್ರಾಮವು ಒರಿಸ್ಸಾ ದೇಶದಲ್ಲಿದೆಯೆಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

ಕ್ರಿಯೆ - ಕಾಲವನ್ನು ಎಣಿಸುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಘೌಾತದಿಂದ ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಾ ಳೆಯಿಂದ ಕಾಲಗಣನೆ ಸುಸು ಸಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೆ. 

ಸದ್ದಿ ಲ್ಪಡೆ ಲೆಕ ಕೈಹಾಕುವುದು ಿಶ್ವಬಕಿ ಕ್ರಿ ಯೆ. ಇವಲ್ಲದೆ ಮಾರ್ಗಕ್ರಿ ಯೆಗಳೂ, ದೇಶ್ಯ 

ತ್ರಿ ಹುಗಳೂ ಠಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲೂ ಸೂಬ್ದ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿವೆ. 

ಕ್ರಿಯತಾಂಗೆ ಈ ರಾಗಗಳನ್ನು. ಶಾಜ್ಞು ೯ದೇವನು ರಾಗಾಂಗ, ಉಪಾಂಗ್ಕ 

ಭಾಷಾಂಗ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಂಗ ರಾಗಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. 

ಪಾರ್ಶ್ವದೇನನ ಸಂಗೀತಸಮಯಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಯಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣ, 

ಕ್ರಿಯಾಂಗ ಷಾಡವ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಂಗ ಕಡವ ರಾಗಗಳೆಂಬ ವರ್ಗೀಕರಣವಿದೆ. 

ಕ್ರಿಯಾಂಗ ರಾಗದ ಸ್ವರೂಪದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಏಕಾಭಿಪ್ರಾ ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಕ್ರಿಯಾಂಗ ರಾಗಗಳೆಂದರೆ ಶ್ರೋತೃಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವ ರಾಗಗಳೆಂದಂ 

ಸಂಗೀತ ದರ್ಪಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಧಕರ್ತನು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಟ್ಟದ್ದಾ ನೆ. ಇತರರ 

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯದಂತೆ ಅವು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರಗಳಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ರಾಗಗಳೆಂದ್ಕೂ 
ಕೆಲವರು ಅವು ವಕ್ರರಾಗಗಳೆಂದೂ, ಕೆಲವರು ಅವು ದೇವಕ್ರಿಯ, ರಾಮಕ್ರಿಯ, 

ಗಮಕಸಕ್ರಿಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯ ಎಂಬ ಪದಬರುವ ಹೆಸರಿನ ರಾಗಗಳೆಂದು 
ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ. ಜನಕ, ಜನ್ಯರಾಗ ಪದ್ಧ ತಿಯು ಬಳಕೆಗೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಯಾಂಗರಾಗ 

ಎಂಬ ಹೆಸರು ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದೆ. 

ಕ್ರಿಯಾಂಗ ಔಡವ---ಪಾರ್ಶ್ವದೇವನ ಸಂಗೀತಸಮಯಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 
ಹೇಳಿಕುವ ಕ್ರಿಯಾಂಗ ರಾಗಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಔಡವರಾಗ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೨೩೧ 

ಕ್ರಿಯಾಂಗಾನಿ -ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ರಾಗ. 

ಕ್ರಿಯಾನತಿ- ಈ ರಾಗವು ೫೪ನೇ ಮೇಳಕರ್ತ ವಿಶ್ವಂಭರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಕ್ಷಿಸ 

ಅ: ಸರಿದಪಮುಗರಿಗಸ 
ಕ್ರಿಯಾಂಗವಿರಾಮ- ಈ ರಾಗವು ೧೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತದ 

ಒಂದು ದ್ಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಪನಿದಸ 

ಅ: ಸರಿದಪಮದಮಗರಿಸ 

ಕ್ರಿಯಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣ. -ಸಂಗೀತಸಮಯಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 

ಕ್ರಯಾಂಗ ರಾಗದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೆ ಸೇರಿದ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ. 

ಕ್ರೀಯಾಂಗಹಾಡವ- ಅದೇ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಕ್ರಿಯಾಂಗ ರಾಗದ 

ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಷಾಡವರಾಗ. 

ಹೈತಿ ಕತಿ ಎಂಬುದು ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾದ ರಚನಾ 

ವಿಶೇಷ, ಕಳೆದ ತತ ಶತಮತಾನಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹಿಂದಿನಿಂದ “ಈ ಬಗೆಯ ರಚನೆ 

ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸಿದ್ದ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೂ ರಚಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇದಕ್ಕೆ 

ಅಪ್ಪ ಯೆವಃ ಗುವ ಗ ಕಡಿಮೆಯಿರುವುದರಿ ೦ದ ವಾಗಿ ಸ್ನೀಯಕಾರನ ಪ್ರತಿಚಿಗೆ 

ಇಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶವಿದೆ ಸಂಗೀತರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಭಾಗ ಸೃತಿಗಳೇ ಸಗ 

ಈಗಿನ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರತಿಗಳನ್ನೇ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ರಾಗ, ತಾಳ, 
ಗತಿ, ಶ್ರೈಲಿ, ವಿಷಯ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಗೆ ೀಯಕಾರ£ ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ತ್ರಿವಿರು 

ವುನರಿಂದ ರಾಗಭಾವಡ ವಿವಿಧ ಮುಖಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಈ ಬಗೆಯ ಚನೆಗಳನ್ನೆ [4 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಕೃತಿಗಳು ಶುದ್ಧ ಸಂಗೀತದ ಉತ್ತಮ A 
ತ್ಯ್ಯಾಗರಾಜರಿಗಿಂತ ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಶೇಷಯ್ಯಂಗಾರ್ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ, ಘನಂಶೀನಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರು ಕ್ಟ ತಿಯ ಪ್ರವರ್ತಕಕೆಂದು ಸುಬ್ಬರಾಯ 

`ನೀಕ್ಷಿತರು ಹೇಳಿದ್ದಾ ಕೆ. ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಬಿಗ ರಚನೆಯು ಹದಿನೈ ದನೆ 

ತತಸಾಸರಾಡಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಮೊದಲು ಈ ಬಗೆಯ ರಚನೆ 

ಮಾಡಿದವರು ನರಹೆರಿತೀರ್ಧ. 3 ಶ್ರೀಪಾದರಾಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಹೆರಿದಾಸರು 

ಶೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಂದರದಾಸರು ಕೃತಿ ಎಂಬ ಗೇಯ 

ರಚನೆಯ ವ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬ ಶಬ ನಿವನ್ನೂ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದಾ ಡೆ. 

kd ತಿಗಳ ರಚನೆಯು ಪಾ )ಿರಂಭವಾದ ಮೇಲೆ ಹಿಂದಿನ: ಹೆಲವು ರಚನಾ ವಿಶೇಷಗಳು 

ರೊಢಿ ಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಹೋದವು. ಕ್ರ ತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಗುಣ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಗೀತ. 



ಆಪ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ್ ಕೋಶ 

ತಾಳ್ಯ ಪಾಕಂ ವಾಗೆ ಗ್ಸೇಯೆಕಾರರು ಮತ್ತು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕಾಲದಿಂದ ಕೃತಿ ಮತ್ತು 

ಕೀರ್ತನೆಗಳ ವ್ಯ ತಾ ಾಸವು ಬೆಳೆದು. ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದೆ ಸಿವೆರಡಕ್ಟೂ 

ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿರಲಿಲ್ಲ. ಬಕನ ಪುರಂದಾರಬಾಸರು ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣ ಕು] 

ಪಲ್ಲವ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚರಣಗಳಿರುವ ರಚನೆಗಳನ್ನು. ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಕೃತಿಯ 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ವಿಕಾಸಗೊಳಿಸಿ, ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ 

ಸ್ನರೆಸನವನನ್ನು ಕೊಟ್ಟವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರು. 

ಸುಸ್ವರಂ ಸ ಸರಸಂಚ್ಛೈವ ಸುರಾಗಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರಂ | 

ತ ಪ್ರವರಾಣಂ ಚ ಷಡ್ತಿಥೆಂಗೀತ ಲಕ್ಷಣಂ ॥ 

ಎಂದು ಗಾಂಧೆರ್ವ ವೇದದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಯ ಆರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಇದನ್ನು 

ಬಹುಶಃ ತ್ಯಾಗ೫ಾಜರು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡ: ಈ ಆರು ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಮನಾಗಿರು 

ವಂತೆ « ಯತಿ ವಿಶ್ರಮ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ವಿರತಿ” ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮಾಡರ್ಯ ಮುಖ್ಯ 

ವಾದರೆ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತೆ ಕವಿತ್ವವು ಮುಖ್ಯ. ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗಾನರಸದ ಅನುಭವ 

ವಾದಕಿ ರ್ತ ತೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಸದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಗಭಾವವನ್ನು 

ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಕೃತಿಯ ಮುಖ್ಯಗುರಿಯಾಗಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯವು ಗೌಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೪ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುವು. 

ಶೃತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯವು ದೇವತಾಸ್ತುತಿ, ನೀತಿ, ತರ್ಕ, ತತ್ವ ಅಥವಾ 

ಲೌಕಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪದಗಳು ಕಡಿಮೆ. ಹಾಡಲು ಬಹಳ 

ಅನುಕೂಲ ಇದರ ಸಂಗೀತವು ವಿವಿಧ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಶೇಷಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಚರಣಗಳಿರಬಹುದು. 

ಚರಣಗಳ ಧಾತು ಒಂದೇ ವಿಧೆವಾಗಿರಬಹುದು ಅಧವಾ ಅದರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ 

ಇರಬಹುದು. ಅತೀತ, ಅನಾಗತ ಪ್ರ ಯೋಗಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. 

ಸೃತಿಗಳು ರಾಗದ ರತ್ನಗಳು. ಅನೀಕ ಅಪೂರ್ವ ರಾಗಗಳು ನಮಗೆ ಕೃತಿಗಳಿಂದ 

ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಗಟ ಶುದ್ಧ ಭಾಷೆಯು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಇವು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 1% ಯಿಂದ 2 ಸ್ಥಾಯಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿವೆ. ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು 

ಅಲ್ಪಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾ ವನಿರುವವರು ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಆದರೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ಹಾಡಲು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರೂ, ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದವರು ಮಾತ್ರ ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳು. ಸಮೂಹ ಗಾನಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. ಕೃತಿಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ. 
ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಚಿತವಾದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಕತಿಗಳಾದರೆಣ 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಅನೇಕ ರಾಗಗಳು ಉಳಿದಿರುವುದು 

ಕೃತಿಗಳಿಂದ ಸಂಗೀತದೆ ಸೌಂದರ್ಯಾನುಭವಕ್ಕಾಗಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ತೆನತೀಯಗರಾದಾ (ಗೌಳಿಪಂತು) ಕನುಗೊಂಟನಿ (ಬಿಲಹರಿ), ನನುಪಾಲಿಂಪ 
(ಮೋಹನ) ಮುಂತಾದ ಶೃತಿಗಳು ಕೆಲವು ಘಟನೆಗಳು, ಶೋಕ, ಸಂತೋಷ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ವಿಪ್ಲಿಪ್ಲಿ 

ದ್ರಾಕ್ಸಾರಸ ನವರಸಯುತ ಕೃತಿ? ಎಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂತೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದರು. 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಶೈಲಿ, ನೆರವಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ 

ಹೆಚ್ಚು. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ. ಕೇರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ 

ಸಾಹಿತ್ಯವು ಪ್ರಧಾನ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಎಷಯವು ಭಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುತ್ತದೆ. 
ಕೆಲವು ಬ ತಿಗಳು ಉನ್ನತ ತತ್ತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ. 

ಕೆರಿವು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚರಣಗಳ ಧಾತುವು ಅನುಪಲ್ಲವಿಯ 

ಧಾತುವಿನಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿಯ 
ಧಾತುವು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಾವರ್ತನೆಯಾಗುವುದಿದ್ಲ. ಇತರ ಹಲವು ಸರಳವಾದ 

ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ "ಮತ್ತು ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಉದಾ: ಶ್ರೀ ಸರಸ್ವತಿ 
ನಮೋಸ್ತುತೇ (ಆರಭಿ). ಇಂತಹೆ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಯ ನಂತರ ಇರುವ ಭಾಗಕೆ 
ಸಮಷ್ಟಿ ಚರಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಜ್ರ ಈ ಅಂಗವೇ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚರಣ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ಉಗಾಭೋಗಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. 

ಕೃತಿಯ "ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮುದ್ರೆ ಇರುವ ಚರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು 
ಸಮಷ್ಟಿ ಚರಣಗಳು ಪ್ರಾಸಬದ್ಧ ವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ 

ವನ್ನು ಹೆಚಿ. ತ್ರಿಸುವುದಕ್ಟಾ ಗಿ ಚಿಟ್ಟಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು, ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ ಇವು ಸಮಕಾಲ 

ಆಥವಾ ಮತ್ಯೆ ಮ ಗ್ಗ ಬದ ಚಿಟ್ಬಿಸ ಸ್ವರಗಳಾಗಿರಬಹುದು. ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾಲಂಕಾರ 
ಚಿಚ್ಚೆಸ್ಟ ಸ್ವರಗಳಿವೆ. ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಷ್ ಕ ಮತ್ತು ಅನುಲೋಮ ಚಿಟ್ಟೆಸ್ವರಗಳೂ, 

ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಸ ನ್ವರಸಾಹಿತ್ಯ ಕೈವೂ ಇರುವುದುಂಟು. 

ಶ್ರ aS "ಆನಂದ ಭೈರವಿ). ಸಾಕೇತ ನಗರನಾಧ (ಸಂಕಣ 

ವಾಚಾಮ ಗೋಚರುಂಡನಿ (ಅಶಾಣ) ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳು ಸ್ವರಸಾಹಿತ್ಯವುಳ್ಳ 
ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಪಿದರ್ಶನ. ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಚಾಕು 

ಕತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವರಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ಮಧ್ಯಮಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಶೋಲ್ಕಟ್ಟು 

ಸ್ವರಗಳು, ಸ್ವರಾಕ್ಷರ, ಸಂಗತಿ, ಯಮಕ, ಯತಿ ಮುಂತಾದುವು ಕೃತಿಯ 

ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೃತಿಯ ಮುಖ್ಯ ಭಾಗವಾದ ಮಧ್ಯಮಕಾಲ 

ಸಾಹಿತ್ಯವು ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಅಥವಾ ಚರಣ ಅಧವಾ ಇವೆರಡರ ಕೊನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಇದ್ದು ಕೃತಿಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಕೃತ್ತ್ರಿ ಮ--ಇದು ಐದು ವಿಧವಾದ ನಾದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ. ಮಿಕ್ಕ ನಾಲ್ಕು 
ಬಗೆಗಳು ಅಪುಷ್ಟ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಪುಷ್ಪ. 

ಕೃಷ್ಣ ಕ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣನ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಂಟನೆಯ ಅವತಾರ. 

ಚಂದ್ರವಂಶದ ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಸಾತ್ವತರಾಜನ ಸಂತತಿಯಲ್ಲಿ ಶೂರರಾಜನ 

ಮಗನಾದ ವಸುದೇವನ ಹೆಂಡತಿಯಾದ ದೇವಕಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಎಂಟು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 
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ಕೊನೆಯವನು. ಮುರಳೀಧರ, ವೇಣುಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ಇತರ ನಾಮಗಳೂ 

ಕೃಷ್ಣ ನಿಗೂ, ಕೊಳಲಿಗೂ ಇರುವ ಸಂಬಂಧೆ ಸೂಚಿತವಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತವು 

ದೈವಿಕವಾದುದೆಂಬುದರ ಚಿಹ್ನೆಯಾಗಿದೆ. ಸೃಷ್ಣನನ್ನು ಊದುತ್ತಿದ್ದ ಶಂಖಕ್ಕೆ 
ಪಾಂಚಜನ್ಯವೆಂದು ಹೆಸರು. ಕೃಷ್ಣ ನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳು, ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ, ಸಾಧನೆ, 

ೋಥೆನೆ ಮುಂತಾದುವು ಅನೇಕ ಕವಿಗಳಿಗೂ, ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಿಗೂ ಸ್ಪೂರ್ತಿನೀಡಿದೆ. 

ಜಯದೇವನ ಗೀತಗೋವಿಂದ, ಕುಲಶೇಖರಾಳ್ವಾರರ ಮುಕುಂದ ಮಾಲಾಸ್ತೋತ್ರ, 

ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರ ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ ತರಂಗಿಣಿ, ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಗೀತೆ 

ಗೋಪಾಲ ಎಂಬುವು ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿದ ಮುಖ್ಯ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. 

ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಗೋಪಿಯರ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಮಧುರಭಾವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ತುಂಬಿವೆ. 
ಬು 
ಕೇತೃಜ್ಷ ಮತ್ತು ಸಾರಂಗಪಾಣಿ ಮುಂತಾದವರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಟ ಷ್ಣ ನು ನಾಯಕ. 
Nh ಮು 

ಈ ಸಷ್ಣತರ್ಣಾಮೃತಂ — ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣಾಮೃತಂ ಪ್ರ ಖ್ಯಾತವಾದ ನಾಲ್ಕು 

ವೈಷ್ಣ ವ ಭಕ್ತಿ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಕುಲಶೇಖರಾಳ್ವಾರರ ಮುಕುಂದಮಾಲಾ, 

ಜಯೆಹೇವನ ಗೀತಗೋವಿಂದ, ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥರ ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾ ತರಂಗಿಣಿ ಇತರ 

ಮೂರು ಕಾವ್ಯಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಓದುವುದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಕಾವ್ಯದಿಂದ 

ಉದಿಸುವ ಉನ್ನತ ರಸಾನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಈ ಗ್ರಂಥಗಳ ದಾರಿ ಬೇರೆ 

ಕೇಕೆ ಶೃಷ್ಣ ಕರ್ಣಾಮೃತಂ ತೀರ ಬರಿಯ ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ಕಾವ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, 

ಶ್ರಂಗಾರಕಾವ್ಯವೂ ಅಲ್ಲ, ಇಂದೊಂದು ಸಂಗೀತ ರೂಪಕ. ಕವಿಯು ದೈವವಾದ 

ಕ ನನ್ನು ಮಗುವಾಗಿ, ಎಳೆಯನಾಗಿ, ತರುಣನಾಗಿ, ಪ್ರೌಢನಾಗಿ ಭಾವಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ 

ಶೃಂಗಾರ, ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರ ಭಕ್ತಿ ಹೀಗೆ ಬಹು ರೀತಿಯ ಭಾವವನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಿಸುವ ಖಂಡ ಶ್ಲೋಕಗಳ ಸಮುದಾಯ. ಅನೇಕ ಭಾವಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು 

ತೊಡಗಿರುವ ಈ ಕಾವ್ಯವು ದೀರ್ಥವಾದ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಕವಿಲೀಲಾಶುಕ ಅಧವಾ ಬಿಲ್ವಮಂಗಳ ರಚಿಸಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ಸಣರ್ತಮೃ ತದ 

ಶ್ಲೋಕಗಳೆಲ್ಲ ಏಕಸೂತ್ರವಾಗಿ ಹೆರಿಯುವ ಪ್ರಸಂಗವಿಲ್ಲದವು. ಯಾವ ಶ್ಲೋಕವೂ 

ಸ್ವಸಂಪೂರ್ಣ, ಸ್ವತಂತ್ರ. ಒಂದೊಂದೂ ಸ್ತು ತಿರೂಪದಲ್ಲಿ ದೆ ಅದರ ಅರ್ಥ 

ತಿಳಿಯಲು ಹಿಂದಿನ ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೊ ೇಕಗಳ ಸಂಗತಿ ತಿಳಿಯಬೇಕು ಎನ್ನು ವುದಿಲ್ಲ. 

ಇಡೀ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ನೇ ಏಕಮಾತ್ರ ವಸ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಶ್ಲೊ ೇಕದಲ್ಲೂ ಕೃಷ್ಣ ನ ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಣನೆಯಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ಶ್ರೀ 

ಕೃಷ್ಣ ನು ಪುನಃ ಪುನಃ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪುನರುಕ್ತಿ 

ಅನಿವಾರ್ಯ. ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಶ್ಲೊ ೇಶದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನ ಮೂರ್ತಿ ಕಣ್ಮುಂದೆ 

ಬಂದಂತೆ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. 

ಕಸ್ತೂರೀತಿಲಕಂ ಲಲಾಟಫಲಕೇ ವಕ್ಷೇಸ್ತಲೇ ಕೌಸ್ತುಭಂ | 

ನಾಸಾಗೈೇ ನವಮೌಕ್ತಿಕಂ ಕರತಲೇ ವೇಣುಂ ಕರೆಕಂಕಣಂ || 

4 
$ 

1. 
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ಸರ್ವಾಂಗೇ ಹೆರಿಚಂದನಂ ಚ ಕಲಯನ್ ಕಂಶೇಚ ಮುಕ್ತಾವಲೀಂ | 

ಗೋಪಶ್ರ್ರೀ ಪರಿವೇಷಿ ತೆ 2 ವಿಜಯತೇ ಗೋಪಾಲ ಚೂಡಾಮಜೆಃ | 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ Fe ಕೃಷ್ಣ ನ ಜು ಹೆಲವು ವಯಸಿ ಸಿನವು. ವಿವಿಧೆ ಸನ್ನಿ ವೇಶಗಳು 

ಮೋಹೆಕರೂಪ, ಕಾಂತಿ, ಭಂಗಿಗಳ ರಮಣೀಯವಾದ ಚಿತ್ರಗಳು. ಅಂಬೆಗಾಲಿಡುವ 

ಕೃಷ್ಣ ಬೆಣ್ಣೆ ಯನ್ನು ಹಿಡಿದಿರುವ ಕೃಷ್ಣ » ಅಂಗಳದ ಮುಣಿತಿಲೆಯಲ್ಲಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 

ಬೆಣ್ಣೆ ಯನ್ನು ಕಂಡು ಆದನ್ನು ತುಡುಕನೋಡಿ ಅದು ದೊರೆಯಲಿಲ್ಲವೆಂದು ಅಳುವೆ 

ಕ್ಸ ವ ಹಾಲು ಬೇಡುವ, ಬೆಣ್ಣಿ ಕಳುವಕ್ಳ ಷ್ಣ, ಸಂಜೆ ಬಂದ ದನಗಳ ಮುಂಡೆ ನುಗ್ಗಿ 

ಸಾ ತೈ ಗೆ ಸಿಕ್ಕ ದೆ ಓಡುವ ಕೃಷ್ಣ, ಮಣ್ಣೂ ತಿಂದದ್ದು ಸುಳ್ಳು ಎಂದು ಸ್ಥಾ ಪಿಸಲು 

ತನ್ನ ವಕ ತೆರೆದು ಸ್ವನ ಸ್ಸ ಪ್ದ, ದನೆಕಾಯಲು ಹೋಗುವ ಕೃಷ್ಣ, 

ರಾಮಾವತಾರದ ಕತೆ ಕೇಳುತ್ತ ಸ ಮಾತು ಬಂದಾಗ ಇದು ps 

ಅವತಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆತು, ಲಕ್ಷಣಾ, ನನ್ನ ೈಫೆನುಸ್ಸೆಲ್ಲಿ ಎಂದ ಕ್ಸ್ ಷ್ಣ, 

ಗೋವರ್ಥೆನೋದ್ಧಾ ರಿಕ ಕಷ್ಣ ಕಂಸಸಂಹಾರಿ ಕೃಷ್ಣ, “ಹೀಗೆ ಕಾವ್ಯದ ಮುನ್ನೂ' ನ 

ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ, ನ ಚಿತ್ರಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕವಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ವ ಎಳೆತನದಲ್ಲಿಯೇ 

ಒಲವು ಹೆಚ್ಚು. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ನ ಮುಗ ವೇಷದ ವರ್ಣನೆ ಹೈದಯಂಗಮವಾಗಿದೆ. ಒಡವೆ 

ಗಳಿಂದ ಆಲಂಕೃತವಾಗಿ ಆ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಮಗುವನ್ನು ನೋಡಿ 

ಕಿಂಕಿಣಿ ಕೆಣಿಕಿಣಿ ರಭೆಸೆ ಸೈರಂಗಣ | 

ಭುವಿರಿಂಗಣ್ಣೆಃ ಸದಾ ಟಂಕಂ | 

ಶುಂಕುಣು ಕುಣು ಪದಯುಗಳಂ | 

ಕಂಕಣ ಕರಭೂಷಣಂ ಹೆರಿಂ ವಂದೇ | 

ಆಲದ ಎಲೆಯೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಬಾಯಲಿಟ್ಟು ಮಲಗಿರುವ ಮಗು 

ಕ್ಸ ಷ್ಣ ನೆ ಚಿತ್ರ ಬಹುಸುಂದರ-- 

ಕರಾರವಿಂದೇನ ಪದಾರವಿಂದಂ | 

ಮುಖಾರವಿಂದೇ ವಿನಿವೇಶಯಂತಂ ॥ 

ವಟಸ್ಯ ಪತ್ರಸ್ಯ ಪುಟೀಶಯಾನಂ 1 

ಬಾಲಂ ಮುಕುಂದಂ ಮನಸಾಸ್ಮರಾಮಿ 1 

ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನು ಕರೆದು ಮಣ್ಣು ತಿಂದೆಯಾ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಅದು ಬರಿ ಸುಳ್ಳು 

ಎಂದು ಬಾಯಿ ತೆಕಿದು ತೋರಿಸಿದಾಗ ತಾಯಿ ಮಗುವಿನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವನ್ನೇ 
ಕಾಣುವ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ನೋಡಿ 

bd ಕೃಷ್ಣೆ (ನಾಂಬ ! ಗತೇನ ರಂತುಮಧುನಾ ಮೃದ್ಭಕ್ಷಿತಂ ಸ್ವೇಚ್ಚಯಾ? 1 

ತಥ್ಯಂಕೃಷ್ಣ ಕವವಮೂಹೆ ಮುಸಲೀ? “ ಮಿಧ್ಯಾಂಬ ಪಶ್ಯಾನನಂ | ” 
“ ವ್ಯಾದೇಹೀ ತಿ ವಿ ದಾರಿತೇ ಶಿಶುಮುಖೇ ದೃಷ್ಠಾ ಸೆಮಸ್ತಂಜಗತ್ | rE 
ಮಾತಾಯಸತ್ಯ ಜಗಾಮ ವಿಸ್ಮಯಪದಂ ಪಾಯಾತ್ಸನಃಕೇಶವಃ [ 
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ರಾಸಕೇಶಿಯಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗನಾಗಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ನ ಚಿತ್ರ ಎಷ್ಟು ಶೃಂಗಾರಮಯವಾಗಿ 

ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು. ಈ ಶ್ಲೊ ದಲ್ಲಿ ಕ 

ಸಾಯುಂಕಾಲೇ ವನಾಂತೇ ಕುಸುಮಿತಸಮಯೇ 

ಸೈಕತೇಚಂದ್ರಿ ಕಾಯಾಂ | 

ತೆ. ತ್ರೈ ಲೋಕ್ಯಾಕರ್ಷಣಾಂಗಂ ಸುರನರಗಣಿಕಾ 

ಮೋಹನಾಪಾಂಗ ಮೂರ್ತಿಂ | 

ಸೇವ್ಯಂ ಶೃಂಗಾರ ಭಾವೈ: ನವರಸ ಭರಿತ 8 

ಗೋಪಕನ್ಯಾ ಸಹಸ್ರ್ರೈಃ | 

ವಂದೇಹಂರಾಸಕೇಳೀ ರತಿಮತಿ ಸುಭಗಂ 

ವಶ್ಯ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ oll 

ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣಾಮೃ್ರ 1 ಕ್ಫ್ರ ಷೆ ಫ್ಲೈ ನನ್ನು ಕುರಿತ ಕಥೆಗಳ ಮಾಲೆ, ಚಿತ್ರಮಾಲೆ. ಕವಿಯು 

ಇವನೆಚೆತುರ. ಶಬ್ದ ಬ್ರಹ್ಮ ವ ಅವನ ವಶವಾಗಿಸೆ. ಅವನು ಇಟ್ಟ ಒಂದೊಂದು 

ವದವೂ ರಳಘಟ್ಟ, ನ ವಡಿೋವಿನ್ಯಾಸ ಅವ್ಯಾಹತವಾಗಿ ಓಡುತ್ತ ಡೆ ಭಾಷೆಯು 

ಸುಂದರವಾಗಿದೆ. ಆವನು ಸರತ್ವತಿಯೆನ್ನು ಸಹಜ ಸರಳೀ ಎಂದಿದ್ದಾ ವೆ. 

ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಸ, ಆನುಪ್ರಾಸಗಳ ಸೊಗಸಿದೆ : ಸ್ವರಗಳ ವಿನ್ಯಾಸವಿಡೆ; ರಚನ 

ಚಮಶ್ಚಾರವಿಜೆ” ಬಹುವಿಧೆದ ಛಂದಸ್ಸಿದೆ ; ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಸರಳತೆ, ಚಾತುರ್ಯಗಳಿವೆ ; - 

ಆಲಂಕಾರವಿದೆ : ವ್ಯಂಗ ವಿದೆ: ಶೃಂಗಾರ, ನೀರ, ಕರುಣ, ಹಾಸ್ಯ, ಅದು ತರಸೆ ಗಳಿವೆ. 

ಈ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರಗಳನ್ನೂ ಕವಿಯು ಅತಿಮಾನುಷ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏರಿಸಿದ್ದಾ ಷಿ 

ಇದರ ಎಲ್ಲ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನೂ ರಾಗಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ಮತ್ತು 

ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಶ್ಣೊ ಕಗಳನ್ನು ನಾಟ್ಯಕ್ಟೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ 

ಕರ್ಣಾಮೃತವಾದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಣಾನಂದ ಪ್ರಕಾಶಿನೀ, ಶೃಂಗಾರರಂಗದಾ, 

ಕ್ಟ ಷ್ಣ ವಲ್ಲಭಾ, ಸುಜೋಧಿನೀ ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. 

ಕೃಷ್ಣನ್, ಟಿ. ಎನ್. (೧೯೨೯)--ಇವರು ಹಿಂದಿನ ಕೊಚ್ಚಿ ಸಂಸ್ಥಾನದ 
ತಿರುಪು ಣಿತ್ತುಕ್ಸೆ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯರ್ 

ರವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ದರು. ವರ ಹೆಸರು ತ್ರೆಯಂಬಕೇಶ್ವರ. ಇವರ ತಾತ 

ಅಪಾ ತ್ರಾದೊರೈ ಭಾಗವತರು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ತ್ರ ತ್ರ ಯಂಬಕೇಶ್ವರನನ್ನು 

ಮುದ್ದಿ ಗಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿ ದ್ದ ರಿಂದ ಆದೇ ಹೆಸರು ನಿಂತಿತು. ೧೯೩೪ರಿಂದ 

೧೯೩೯ರ ವರಗೆ ತಂಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ೧೯೪೦ರಿಂದ 
ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಮ್ಮಗುಡಿ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯ ರ್ ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ 

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ತಮ್ಮ ೧೩ನೆಯ OR ನಲ್ಲಿ ಪುದುವಯಲ್' 

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲು ಅರಿಯಕುಡಿಯವರಿಗೆ ಪಕೃವಾದ್ಯ ಮಡಿಸಿದರು. 

೧೯೪೪ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಟ. ಆರ್: ಮಹಾಲಿಂಗಂ ಮತ್ತು `ತೆಮ್ಮುಂಗುಡಿ 
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ಯವರಿಗೆ ಪಕ್ಟವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿದರು. ಇವರ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 

ಅಲೆಫ್ರಿಯ ವಕೀಲ ಪಾರ್ಥಸಾರಧಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರ ಪಾತ್ರ ಬಹೆಳ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. 

ಕೃಷ್ಣನ್ ಮದ್ರಾಸಿನ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪಿಟೀಲು 
ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಜೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ 
ಶೇರ್ತಿಶಾಲಿಯಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಿರಿಯಗಾಯಕರಿಗೆ ಹಲವಾರು 

ಸಲ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಕಜೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 

ಅಗ್ರಗಣ್ಯರು. ಇವರ ತಂಗಿ ಎನ್. ರಾಜಂ ಹಿಂದೂಸ್ನಾ ಕೀ ಸಂಗೀತದ ವಿದುಹಿಯಾಗಿ 

ವಾರಾಣಸಿಯ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಪಿಟೀಲು 

ರೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾ ನೆ. ಕೃಷ್ಣ ನ್ರವರ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಶುದ್ಧತೆ, ಸಂಪ್ರದಾಯ, 

ಮಾಧುರ್ಯ, ಲಾಲಿತ್ಯ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು, ಖಚಿತವಾದ ಲಯ ಎಲ್ಲವೂ ಇವೆ. ಇವರಿಗೆ 

ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿದೆ. ಇವರು ಈಗಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸೀಬೀಲು 

ವಿದ್ವಾಂಸರು. 

ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಎ. ಆರ್.(೧೯೧೮)-- ಕೃಷ್ಣೆ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಕರ್ಣಾಟಕದ 
ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರು ಸರ್ಕಾರದ 

ವಿದ್ಯುತ್ಶಕ್ತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದ ಇವರ ತಂಜಿ ಎ. ಪಿ. ರಾಮಮೂರ್ತಿ 

ಯವರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಜೈರವಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಪ್ರೀತಿಯು 

ಲಭಿಸಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತರು. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಮೊದಲು ತಮ್ಮ 

ತಂದೆಯವರಲ್ಲೂ, ನಂತರ ಕೊಳ್ಳೆಗಾಲದ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾನ್ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಪ್ಪ 

ನವರಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ, ಬಳಿಕ ಸಂಗೀತರತ್ನ ಟ ಚೌಡಯ್ಯುನವರಲ್ಲಿ 

ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಉತ್ತಮಗಾಯಕರಾಗಿ ಮದ್ರಾಸ್, ತಿರುಚಿ, ಬೆಂಗಳೂರು 

ಆತಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕಲ್ಲಿಕೋಟಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ 
ಭಾರತವ ಇತರ ನಗರಗಳ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ವಿಖ್ಯಾತರಾದರು. 

ಶಾರೀರದ ತೊಂದರೆಯುಂಬಾದುರರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಈಗ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ 

ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿಯವರು ತುಂಬು 

ಶಾರೀರವುಳ್ಳ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಹೆಲವು ಕಲಾಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಇವರ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರು ಯಾರೆಂದರೆ ಹೆಚ್. ಆರ್. ಸೀತಾರಾಮಶಾಸ್ತ್ರಿ, 

ವಿಶ್ವನಾಥ, ರಾಜಮ್ಮ, ಸಿ. ಆರ್. ಗೌಡ, ರಾಜಲಕ್ಷಿ ಬತಮರಾವ್, 

ಕೆ. ಎಂ. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ, ಪಾಲ್ಫಾಟ್ 
ಶಂಕರನ್" ಮುಂತಾದವರು. 

ಸೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಹೆಚ್. ವಿ. (೧೯೨೮) ಇವರು ಕರ್ಣಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕ 

ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಹೆಜ್. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರು 
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ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರೆ ತಾಯಿ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತರ 

ಸೋದರಿ ಹೀಗೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಯುವ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ 

ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಭಾಗವತರಿಂದ ಎಂಟಿನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪಿಟೀಲುವಾದನದಲ್ಲಿ 

ಶಾ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ೧೯೩೯ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ES ಚೌಡಯ್ಯನವರ 

ವಾದನಕ್ಕೆ ಮಾರುಹೋಗಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಅಳಗಿರಿಸ್ವಾ ವಿಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿ 

ನುಡಿಸುತ್ತ ದರು. ಐಎಂ. ಎಸ್.ಸಿ. Bi ನಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 

ಕಾರ್ಪೋಶೇಷನ್ ಹೈಸ್ತ್ರೂ ಲು ಉಪಾಧ್ಯಾ ಯರಾದರು. ೧೯೫೮ರಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ 

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾ ಪಕರಾದರು. ER ವೀರಭದ ದ್ರಯ್ಯ ಮತ್ತು ಆನೂರು 

ರಾಮಕ ಕೃಷ್ಟ ರನ್ನು ತ ತ್ರಯಪಿಟೀಲು ತಜೇರಿಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ ಘಾಟ್ 

ಮಣಿ, ತಾರು; ದೊರೆ ಮುಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಡನೆ 

ಮಾಡುತ್ತಬಂದು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾ ಕೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಮದ್ರಾಸ್, ಬೊಂಬಾಯಿ, 

ದರಾಬಾದ್, ತಿರುಪತಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇವರ ಕಜೇರಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 

ಶ್ಚೆಷ್ಟ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಉತ್ತಮ ಪಕ್ವ ವಾದ್ಯ ಗಾರರಾಗಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾ ಥೆ 

ಕ್ಸ ಷ್ಠ ಮೂರ್ತಿ, ಇ. ಎರ್. (೧೫೨೬)-- ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ” ಪಾಲ್ಫ್ರಾಟನ 

ಬಳಿಯಿರುವ 'ಶೋಯಲಮ್ಮ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಕೆ. ನಾರಾಯಣ 

ಅಯ್ಯರ್ ಸಂಗೀತದ ಮನೆತನದವರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮ್ರದಂಗದಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದರು ನಂತರ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಕೆ. ಕುಂಜುಮಣಿ ಮತ್ತು 

ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಟ. ಎಸ್ ಮಣಿಯವರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. 

ಮುಚು. ಒಂದು ಉಪವೃತ್ತಿಯನ್ನಾಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಫೈರ್ 
ಸೊ ಶನ್ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಮೃದಂಗವಾದನವಲ್ಲಜಿ 

ಘಟವನ್ನು ಕಲಿತರು ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು 

ನುಡಿಸಿ ಖ್ಯಾತರಾದರು. ೧೯೬೨ರಲ್ಲಿ ಪಿ ಭುವನೇಶ್ವರಯ್ಯ ನವರೊಡನೆ ಮಲಕ: ಯಾ, 

ಸಿಂಗಪುರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿ ಜತರ ಡರು: ಸ ಪ್ಯಾರಿಸ್ 

ಮತ್ತು ರೋಂ ನಸರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತವ. ಸ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ 

ಘಟನವಾದೆ ಕಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೃ ದಂಗವಾದನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತಿ ದ್ದಾ 1 ಇವರ 

ವಾದನದಲ್ಲಿ ನಾದಸೌಖ್ಯು, ಹಿತಮಿತವಾದನುಡಿ, ಲಯಜ್ಞಾ, ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. 

ಕೃ ಷ್ಠ (ಡ್ಯ ಂಗಾರ್, ಎಸ್.ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ಹರಿಕಥಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ 
ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯೆಂಗಾರ್ಯರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು 

ಹೆಚ್. ಎ. ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ರವರಲ್ಲೂ, ತರುವಾಯ. ಅರಮನೆ ಚಂದ್ರಶಾಲೆ 

ತೊಟ್ಟ ಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ಥಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಸಂಗೀತರತ್ವ ಚಿಕ್ಕರಾಮರಾಯರು, 

ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರು. ಮತ್ತು ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರನವರಲ್ಲಿ 
ಪ್ರೌಢಕಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಸಂಗೀತದ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲೂ ಹರಿಕಥಾಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೨೩೯ 

೫೦ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ವಿತಾರಿ ಸೇವೆ ಸೆಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಈಗ್ಲೆ ಸುಮಾರು ೪೫ ವರ್ಷಗಳ 

ಹಿಂದೆಯೇ ಹರಿಕಥಾ ವಿಶಾರದ ಕೀರ್ತನ ಭಾಷಣ ಜಾ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದರು. 

ಮೈ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗಾಯನ ಸಭೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ “ನಡೆಸಿದರು. 

ವೈಣಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿ ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ ನವರು. ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣೂ (ತೃವವನ್ನು ೩೫ 

ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ 

೩೫ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ವಿಶ್ರಾಂತರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಕೆ. 
ದೀಕ್ಷಿಕರೆ ನವಗ್ರಹೆ ಮತ್ತು ನವಾವರಣ ಸೃತಿಗಳ್ಳು ಲಕ್ಷಣ ಗೀತೆಗಳು, ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಹ್ಟೆ ದಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರ ಕಟಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್, ಇ. ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನವರು. ಇವರು ೧೮೯೭ರಲ್ಲಿ 
ಜನ್ಮತಾಳಿದರು. ೧೯೨೨ರಲ್ಲಿ ವಕೀಲರಾದರು. ತಮ್ಮ ಎವರಾಮಕಾಲವನ್ನು 

ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರು. ತೆಮಿಳುನಾಡುರಾಜ್ಯದ 

ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. Persona- 

lities in the Present day music ಮತ್ತು Bharata Natya 
and other dances of Tamil Nad wow ಸ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೃಷ್ಟ ಲೀಲಾತರೆಂಗಿಣಿ ಇದು ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರು ರಚಿಸಿರುವ 

ಸಂಸ್ಕೃತದ ಒಂದು ಶ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮತ್ತು ದೀರ್ಫ್ಥವಾದ ಗೇಯನಾಟಕ. ಇಜಯದೇವಕವಿಯ 

ಆಮರಕೃತಿಯಾದ ಗೀತಗೋವಂದದಲ್ಲಿ ೧೨ ಸರ್ಗಗಳಿರುವಂತೆ ಇದರಲ್ಲೂ ೧೨ 

ತರಂಗಗಳಿವೆ. ಇವರ ವಿಷಯವು ಕೃಷ್ಣಾ ವತಾರದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ -ರುಕ್ತಿ ೬ನೇ 

ಕಲ್ಯಾಣದೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ಸ ತಿಯ 

ಆದರ ಸಂಗೀತ, ಸುಂದರವಾದ ಕವಿತೆ ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾತರಂಗೀಕಿಯನ್ನು ವರಹೂರಿನಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿಯ ದಿವ 

ವರಹೊರು ಪಂಜು ಭಾಗವತರೂ ಮತ್ತು ವರಹೊರು ಗೋಪಾಲ ಭಾಗವತರೂ ಹಾಡಿ 

ಪ್ರ ದರ್ಶಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಈ ಕೃತಿಯು ಒಂದು ಭಜನಗ್ರಂಥ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಉತ್ತಮವಾದ 

ಸಂಗೀತ ಕಾವ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೃತ್ಯದ ಶೊಲ್ಭಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ 

ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿರತ್ನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಸದಾಶಿವ ಬ್ರಹ್ಮೇಂದ್ರ ಮತ್ತು 

ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ನಾಟ್ಯರೂಪೆಕವಾದ 

ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಕ್ತವಿಜಯದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಗೌರವ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾ ತರಂಗಿಣಿಯು ಸಾಹಿತ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಧುರವಾದ, ಬಹ 

ಲಲಿತವಾದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗ್ರಂಥ. ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಗೇಯನಾಟಕದ ಪರಾಕಾಷ್ಮತೆ 

ಯನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಕಷ್ಟ ಕವ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವ ಹಾಗೆ 

ರಂಜಕವಾದ ಸಂಗೀತದ ಭೂಷಣದಲ್ಲಿ "ದೃದಯಂಗಮವಾ ಇದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸ 

ಲಾಗಿದೆ. ಭಾಗವತದಲ್ಲಿರುವ ಕೃಷ್ಣ ವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ 
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ಕವಿತಾ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನೂ ಸಂಗೀತದ ಸೌರಭವನ್ನೂ ಮೇಳೈಸಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಶ್ಣೊ ೇಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು 

ed ಹಾಡುಗಳಿಂದ ಕವ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾ ಷೆ. ಬ್ರಹ್ಮನ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಸಿದ್ಧವಾದ ಜಯಜಯ ಗೋಕುಲ ಬಾಲ್ಯ ಯಜ್ಞ ಪತ್ನಿ ಘೆಟಿನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

EM ಸಾತ ಸೃ ಪಾಹಿ ಪಾಹಿ ಮತ್ತು ಜಾಲ ಸೋಹಾ ಮಮುಉದ್ದ ರ 

ಸ್ಫೈಷ್ಟ ಎಂಬುವು ಇದಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಗೋಪೀ ವಸ್ರಾಪಹಾರದ ಘಟನೆಗೆ ಭು 

ನೂತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ತಾತ್ವಿಕ "ಅರ್ಥವನ್ನೂ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ರಾಸಕ್ರೀಡೆ ಮತ್ತು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣೆ ೭ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅದ್ಭುತವಾದ ನಾಟ್ಯದ 

ಶೊಲ್ವಟ್ಟುಗಳಿವೆ. ಸುಂದರವಾದ ಕವಿತೆ, ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ ಲಲಿತವಾದ ಸ್ವರತರಂಗ 

ಮುಂತಾದೆ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ಸೌಂದರ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಮೇಳ್ವೈಸಿ ಉನ್ನತ ಭಾವ, 

ಸಂಗೀತಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವುದು ಈ ಕೃತಿಯ ಒಂದು ವೈತಿಷ್ಟ. 

ಇದು ರಾಗ ಮತ್ತು ರಸಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಲಕ್ಷ್ಯಗ್ರಂಥ. 

ಸಂದರ್ಭೋಚಿತವಾಗಿ ಇದರ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹಾಡುಗಳು ಕೀರ್ತನೆ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಮೊದಲು ಶ್ಲೋಕ, ತರುವಾಯ ವಾಕ್ಯ, 

ಖಳಿಕ ಹಾಡುಗಳಿವೆ ಪ್ರೊ €ಕೆಗಳು, ಚೂರ್ಣಿಕೆಗಳ್ಳು ಸಂಗೀತಮಯವಾದೆ ಚಿಕ್ಕ 

ಸಂವಾದಗಳು, ದರುಗಳು, ದ್ವಿಪನಿ ಮತ್ತು ಚತುಷ ನದಿಗಳು, ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಜತಿಗಳಿಂದ 

ಈ ಡಿದ ಹಾಡುಗಳು ಈ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿವೆ ಹ:ಡುಗಳಲ್ಲಿ 

ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು 'ಚರಣಗಳೆಂಬ ವಿಭಾಗಗಳಿವೆ. ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ 

ತ್ರಾಸವನ್ನು ಬಳಸಿದ ಸಂಸ್ಕೃತ' ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥ ಒಬ್ಬ ಮೊದಲಿಗರು. 

ಈ ಗೇಯನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು, ಬ್ರಹ್ಮ. ಭೂಮಾಜೇವಿ, ಸನಕಾದಿ ಮುನಿಗಳು, 

ಡೇವಕೆ, ವಸುದೇವ, ಯಶೋದಾ, ಗೋಪಿಯರು, ಕೃಷ್ಣ, ರುಕ್ಮಿ ಣಿ ಮತ್ತು 

ರುಕ್ಮಿ! ಜಿಯ ಪತ್ರ ವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ನನಿಗೆ ತಲಪಿಸುವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರಗಳು. 

 ಗೈಂಥದಲ್ಲಿ ಮೂನತ್ತಾ ಣ್ಣ NS ತಿಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ 

ಕಾಫಿ ಎಂಬುದು ಅಪರೂಪವಾದ ರಾಗ. ಆಹಿರಿ, ಮಂಜರಿ, ದ್ವಿಜಾವಂತಿ, 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಾರಂಗ ಮತ್ತು ಗೌರೀರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರುವ ಹಾಡುಗಳು ವಿಶೇಷವಾದುವು 

ನೆಂದ ನಂದನ ಗೋಪಾಲ, ಕ್ಷೇಮಕುರು ಗೋಪಾಲ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳು 

ಅತ್ಯಂತ ಜನಸಪ್ರಿಯವಾಗಿನೆ. ಜಯದೇವನ ಅಷ್ಟೈಸದಿಗಳಂತೆಯೇ ನಾರಾಯಣ 

ತೀರ್ಥರ ತರಂಗವು ಪವಿತ್ರ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಶೃತಿ. ಇವನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ 

ದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಹಾಡುವ ಪ ಪದ್ಧತಿಯಿದೆ. 

ಕೃಷ್ಣ ನ ಲೀಲಾ ತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಲವು ಕಡೆ ಕೊರತೆಗಳಿರುವುದು ಕಂಡು 

ಬರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವನ್ನು ಸ್ಥಳದ ಕಥೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು. 

ವರಹೊರಿನಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರಿದ್ದಾ ಗ ಈ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಗರ್ಭಗುಡಿಯಲ್ಲಿ 
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ಏಕಾಂತದಲ್ಲಿ ಕುರಿತು ಹಾಡಿದರು. ಮೂಲವಿಗ್ರಹದ ಬಳಿಯಿರುವ ಆಂಜನೇಯನ 

ಏಗ ಗ್ರಹವು ಯಾವ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ತಾಳ ಹಾಕಿತೋ ಆ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ 

ನಾಸ ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಕ ಹಾಡುಗಳು ದೇವರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿ ಗೆಯಿಲ್ಲವೆಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟ ವ 

ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾವಿಅಯ್ಯರ್ ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ವೀಣೆ 

ಠುಪ್ಪಯ್ಯ್ರ್ರವರ ಮಕ್ಕಳು. ಇವರು ವೈಣಿಕರೂ ಮತ್ತು ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರೂ 
ಆಗಿದ್ದರು. 

ಕೃಷ್ಣಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್, ಸಿ. ಎಸ್.--ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಾಯಕ ಮತ್ತು 
ವಾಗ್ಗೇ ಯಶಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಪಟ್ಟಿ ೦ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಅಯ್ಯರ್ರವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಇವರು ಪ್ರಥಮ ಶಿಕ್ಷಾ ಪ್ರಕರಣಂ (೧೯೧೩) ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ, 

ಶತಕೀರ್ತನಸ್ವತಾವಳಿ (೧೯a) ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವಲ್ಲದೆ 

ಕೇದಾರಗೌಳ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಪರಾಕೇಲನನ್ನು ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನೂ ಕ ಒಂಭತ್ತು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಶಿ ಶ್ರೀಗಾನರೋಲ ಎಂಬ ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿ ದ್ದಾ ಕೆ. 

ಕೃಷ್ಣಾಟ್ಟಿ ೦-ಇದು ಕಲ್ಲಿಕೋಟಿಯ ಮಾನವೇದರಾಬನು ೧೬೨೫ರಲ್ಲಿ 

ರಚಿಸಿದ ನೃತ್ಯನಾಟಕ. ಇದನ್ನು ಕಲ್ಲಿಕೋಟೆಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣಾಟ್ಟದ ಪದಗಳನ್ನು ಜಯದೇವಕವಿ ಗೀತಗೋವಿಂದದ ಅಷ್ಟಪದಿ 

ಗಳ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಂಸ್ಥೃತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಈಗ ದಕ್ಷಿಣ 
ಮಲಬಾರಿನ ಗುತುವಾಯೂರು ದೇವಾಲಯದ ವಾರ್ಷಿಕ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 

ಈ ನಾಟಕವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಶ್ನದ್ರಾಶಿ--ಕಈ ರಾಗವು ೪೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಡ್ವಿಧಮಾರ್ಗಿಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಗರಿಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿಪದಪಮಗರಿಸ 
ಹಣ ತಾಳದ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಅತಿ ಸೂಕ್ಷ್ಮಕಾಲ. 

ಇದನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳು ವುದು ಕಷ್ಟ ಕಮಲದ ದಳವನ್ನು ಒಂದು 

ಸೂಜಿಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಲು ಎಷ್ಟು ಕಾಲವಾಗುತ್ತ ಹೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲಕ್ವೆ ಪ್ರಣವೆಂದು 

ಹೆಸರು. 

ಕ್ಷಣಪ್ರಭ —ಈ ರಾಗವು ೧ನೆಯ. ಮೇಳಕರ್ತ *ಶಕನಕಾಂಗಿಯು ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸಿದಷಮಗಸ 
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ಕ್ಷಣಿಕೆ--ಈ ರಾಗವು ಆಕೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮತೋಡಿಯ ಒಂದ 

ಜನ್ನರಾಗ. 
ಶಿ ತಾ 

ಆ: ಸಗಮಪದಸ 
pd ಅ: ಸದಪಮಗಸ 

ಕ್ಷಷಾ---ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿಮಗರಿಸ 
ಕಂತಿ -ನಾರದನ ಸಂಗೀತಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಶ್ರುತಿ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆಮದ ಮೂರನೆಯ ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು. 

ಷ್ರಿತಿ--ಭರತನು ಹೇಳಿರುವ ದ್ವಾವಿಂಶತಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪಂಚಮದ 

ಪ್ರಥಮ ಶ್ರು ತಿಯ ಹೆಸರು. 

ಹೀರಾಬ್ಧಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ--ಇವರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ರೇಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. 
ಶಿವರಾಮಯೋಗಿ ಎಂಬುವರ ಶಿಷ್ಯರು. ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೂ 

ಆಗಿದ್ದಲದ್ದೆ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್್ ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸ 

ರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಶಿವರಾಮ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೃತಿ 
ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. 

ಶೇತ 3 ಯ್ಯ-- ಕ್ಷೇತ್ರ ಯ್ಯನವರು ಆಂಧ್ರದ ಕ್ಸ ಷ್ಹ್ಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಘಂಟಿಸಾಲದ 

ಸವಿಶಾಪದಲ್ಲಿರುವ ಮೂವ್ವಪುರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಚಂದ್ರೆ ಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುವ್ವ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಎಂದು ಮತ್ತೊಂದು 

ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವಿದೆ. ಇವರು ಆಂಧ್ರ ದ ತ್ರಿ ಕ್ಯ ಬ್ರಾ ಹ್ಮ ಇ ಮನೆತನದವರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿ 

ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು, pa ಬಾಲ ದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ 

ಯೋಗಿಯೆಂ ಇವರಿಗೆ ಗ ಮಂತ ತ್ರವನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. 

ಮೂವುಪುರಿಯ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಯು ಇವರ ಆರಾಧ್ಯದೈವ. ತನ್ನ ಇಷ್ಟ ದೈವ 

ವನ್ನು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಜಿಸಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಅನುಗ್ರ ಹೀತರಾಗಿ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ 

ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಮೂವಗೋಪಾಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ 
ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಪತಿ ಸುತು ಬಾರಿಕೆ ಎಂಬ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದ 

ಭೈರವಿ ರಾಗದ ಪದವು ಇವರ ಪ್ರಥಮ ರಚನೆ. ಇದರ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು 

ಮೂರು ಚರಣಗಳ ಧಾತುವು ಒಂದೇ ವಿಧವಾಗಿದೆ. 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ೧೭ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇವರು 
ವೆಂಕಟಿಮಖಿಯ ಸಮಕಾಲೀನರು. ಪದಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯರು. ಇವರು 

ಅಪೂರ್ವರಾಗಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವ ರೀತಿ, ಸಾಹಿತ್ಯರಚನೆಯ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿ ಇವರ 
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ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿವೆ. ಇವರು ೪೫೦೦ ಪೆದೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ನಂತರ ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸರುವ ವಾಗೆ ಸೇಯಕಾರರು. 

ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ವಿವಿಧೆ ನಾಯೆಕ- ನಾಯಕಿಯರನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸು 

ವುದಶಲ್ಲಿ. ರಾಗ ಮತ್ತು ರಸಗಳ ವಿವಿಧೆ ಮುಖಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರಿ ತ್ರಿ ಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು 

ಅತ್ಯಂತ ಕುಶಲಕೆ:ರಿಂಂದ ಬಳಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವರು ಪದೆಗಳ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರ 

ವಾಗ್ಗೆ «ಯಕಾರವಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ. ಜೀವನದ ವ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿ ತಿ ಮತ್ತು ಸನ್ನು ವೇಶ 

ವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಯ್ಯ ನವರು ತಳ್ಳ ಪಾಕಂ “ಅಣ್ಣ ಮಾಚಾ ರ್ಯರ 

ಶ್ಫ ಸ ಸಾಕೀರ್ಶನಲು: ವ ಮತ ಹಳ ಪದಗಳಿಂದ ಸ ಸ್ಟೂ ರ್ತಿ ಪಡೆದಿರಬಹ. ದೆಂದು 

ಹೇಳಬಹುದು. 

ನಾಯಕ- ನಾಯಕಿಯರ ಪ್ರ ಬುದ್ಧ ಶೃಂಗಾರ ಭಾವ ಮತ್ತು ರಕ್ತಿರಾಗಗಳ 

ಅಪೂರ್ವ ರಸೆ ಈೀತ್ಪಾ ದನೆಯು ಇವರ 'ನದಗಳಿಂದ ಮೈದೋರುತ್ತೆ ದೆ. ಸೂಳಾದಿ 

ಸಪ್ತತಾಳಗಳಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಮತ್ತು ಆಪೂರ್ವ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕ ಆನಂ ಘಂಬಾರವ, ನವಕೋಯು ಮಂಗಳ ಳಕ್ಸೈ ತಿಕಾ, 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಕಾಫಿ ಮುಂತಾದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕಿ ಇವುಗಳ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಲಯವಿನ್ಯಾಸೆ ಸೆಗಳು ಭಾವರಸ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಮುಟ್ಟ ದ್ದಾ ಗಿವೆ. 

ಅರ್ಥಪ್ರಸ್ಟಿ, ಅಲಿತಪದ ಬಂಧೆ ಇವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಫಷ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ 

ಇವು ಕೆ ಕೈತಿಕಿ ರೀತಿಯವು ಮತ್ತು ಕವಿತಾ ತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತೀಕಗಳು. ಹಾಡುಗಳ 

ರಸಕ್ಕೆ ತಕ್ತ ರಾಗಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಗಭಾವವು ಪ್ರ4ಷವದಲ್ಲಿ ಕೆನೆ 

ಯತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತ ಡೆ. ಇವರ ಪದಗಳನ್ನು ಕೇಳುವವರಿಗೆ ರಾಗಗಳು 

ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಎದ್ದು ಮೆರೆಯುವುದು ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಶ್ಲೇತ್ರ ಯ್ಯನವರ ಪದಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹಾಡಲು ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಿರುವ 

ಮತ್ತು ರಸಾನುಭವವಿರುವವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೂಕ್ಷ ತದ ಶ್ರುತಿಗಳು, 

ಗಮಕಗಳು, ಜಾರು, ತಿರುವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿ ಲ್ಲದೆ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹಾಡುವುದು 

ಗಾಯಕನ ವಿದ್ವತ್ತು ಮತ್ತು ಯೋಗ್ಯತೆಯೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪದವು 

ಮುಖ್ಯ ವಾಗಿ ನಾಟ್ಯ: ದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪ ಬ್ಬ ದ್ದರೂ, ಇದರಲ್ಲಿ ಆಡಕ 

ವಾ್ ತು 'ಸಂಗೀತೆಕ್ಟಾ ಗಿ ಕಜೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕೆ. ಹಿರಿಯ 

ಗತಯಕರೆಲ್ಲ ರೊ. ಪಲ್ಲವಿಯ ನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಅವುಗಳಿಂದ 

ಉಂಟಾಗುವ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಶ್ರೋತ್ಸ ಗಳನ್ನು ಆನಂದದಲ್ಲಿ 

ಮುಳುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇವರ ಅನೇನ ಪದಗಳು ಬಹಿ : ಶೃಂಗಾರ ಮತ್ತು ಅಂತರಂಗ 

ಭಕ್ತಿಯನ್ನೂ, ಇತರ ಪದಗಳು ಗೌರವ ಶೃಂಗಾರವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ 

ಇವು ಅಮೂಲ್ಯ ರಚನೆಗಳಾಗಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಯನಿಗೆ ಪದರಚನಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 

ಎಂಬ ಕೇರ್ತಿ ಸಂದಿದೆ. 

ಮೆ ಹೇತ್ರಯೆ 

ತು ಹೆರಿ 
ಘು 



ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ರ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು ವರದಯ್ಯೆು. ಇವರು ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು 

ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಕಾಲಯಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದು ದರಿಂದ ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು 

ಬಂದಿತೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಇವರು ಹಲವು ಸಂಸ್ಥಾ ಶನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಮ ರಚನೆಗಳನ್ನು 

ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗ ಮಧುರೆ ಮತ್ತು ತಂಚಾಮೂರಿನ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ವೇಡುಕಾತೋ ನಡುಚುಕೊನ್ನ ಎಟರಾಯುಡೇ ಎಂದು ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿ ರುವ ದೇವ 

ಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗದ ಪದದಿಂದ ಇವರು ಮಧುರೆಯ ತಿರುಮಲನಾಯಕನ "ಅನ್ನಾ ನದಲ್ಲಿ 

೧೦೦೦ ಪದಗಳನ್ನೂ, ತಂಚಾವೂರು ಆಸಾ ನದಲ್ಲಿ ೨೦೦೦ ಪದಗಳನ್ನೂ. 

ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ದೊರೆಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ೧೧೦೦ ಹದಗಳನ್ನೂ ಹಾಡಿದರೆಂದು 

ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಕಂಚಿವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕಾರಿತು ಮುಂದಟವಲೆನಾಪ್ಟೆ, 

ತಿರುವಳ್ಳೂರಿನ ವೀರರಾಘವಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಸಾಮಿಕಿ ಸರಿ ಎವ್ವರೇ, 

ಚಿದಂಬರದ ಗೋವಿಂದರಾಜಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ವಿಂದು ಬೂಚಿ ತಿರುಗೆನೆ, 
ಶ್ರೀರಂಗದ ರಂಗನಾಥಸ ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಪಚ್ಚಿ ಯೊದಲಿ ದೇವರಾ, ಆದಿವರಾಹೆ 

ಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಅಂದಗಾದಾ, ಜೆವ್ವಂಡಿ '`ೈಗೇಶ್ವ ಶೈರನನ್ನು ಕುರಿತು ಅಕ್ಕರೊ 

ಮಗವಾರಿ, ತೂಪಾಕುಲ ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಏಮನೇನೆ ಸ 

ಸುದ್ದು ಲು ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನೂ, ಸಿಂಪತಡ ಈದಿಗ್ರಾ ಮವ ದೇವಾಲಯದ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರ 

ಮತ್ತು ಸ್ತಂದನನ್ನು ಈುರಿತತಿ ಪದಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

"ಇವರು ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ದ್ದಾಗ ದೊರೆ ವಿಜಯ" ರಾಘವನಾಯಕನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ 

ಮೇರೆ ರಾಜಾಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವ ವಿಜಯರಾಘವ ಪಂಚರತ್ನ Roel ಐದು 

ಪದಗಳ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುದಿನ ಮಾಯೆನೆ ಮತ್ತು 

ದೊಂತರವಿಡೆಮುತೊ ಎಂಬುವು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ನಾಯಕನು ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ರನ್ನು 

ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಸಹಿಸದ ಕೆಲವು ಆಸ್ತಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 

ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಟೀಕೆ ಮಾಡಿದರು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಯ್ಯ ಕೂಡಲೇ 

ತ್ರಿಪುಟತಾಳ ಮತ್ತು ಕಾಂಭೋಜಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ವದರಕಪೋವೇ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 

ಕೊನೆಯೆ ಚರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ರಚಿಸಿ ದೊರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಆಸ್ಥಾನ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆಮಾಡಿ ಸೇತು ಯಾತ್ರೆಗೆ 

ತೆರಳಿದರು. ಆ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಲು ವಿಫಲರಾಗಿ, ಆಹಂಕಾರ 

ವರ್ಜತರಾಗಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯೆ ನವರು ಹಿಂತಿರುಗುವುದನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿ ದ್ದು ಅವರು 

ಬಂದನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ "ವರನ್ನು ಭೇಟಿಮಾಡಿ ಕ್ಷಮೆ ಬೇಡಿದರು. ವಿದ್ವಾಂಸರ 
ಸಿ ತಿಯಿಂದ ಮರುಕಗೊಂಡು ತನ್ತಣವೇ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಹೇಳಿದರು : 

“ ರಾಮರಾಮ! ಈಮೆನಿತೊವಿಕವಾವಿ 

ಮೋಮು ಜೂಡವಲೆನಾ ? 

ಮೊದಟ ಪೋಂದೆ ಚಾಲು * 
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ಈ ಉತ್ತರವೇ ಅವರು ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಪದದ ಚರಣವಾಯಿತು. ಇದು 
ಆ ಪದದ ಪೂರ್ವಾರ್ಥೆದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ರೈ ಛಂಜೋಬಡ್ಡ ವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳು ಠೃವುದಲ್ಲದೆ 

ಹಿಂದೆವ ಸಕ್ತಗೊಳಿಸಿರುವ ಭಾವವನ ಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತ ದಿ. ಆಸ್ಚಾನ ಹ ದ್ವಾಂಸರು 

ಇವರ ಪ ತ್ರ ತಭಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ದೊರೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೂರನೆ ಚರಣದ by 

ಭಾಗವು ಈ ರೀತಿಯಿದೆ. 

ಭಾಮರೊ ! ಶಕುನ ಮುಲಡಿಗಿತಿ 

ಮೂವ್ವಗೋಪಾಲುಡು ವಚ್ಚು ಪರಿ 

ಕಾಮಿಂಚಿ ನಾಥುಲಗಲಯು ಜೇಲುಲಜೂಚಿ ಕರಗಿ ಚಿಂತನನೊಂದಿತಿ. 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಯ್ಯನವರ ಪದಗಳ ಹೆಸ್ತಪ್ರತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 

ದಂತೆ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವ ನಾಯಕ 

ನಾಯಕಿ ಎಂತಹೆವರು, ಯಾರನ್ನು ಸಂಜೋಧಿಸಿ ಹಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇತ್ಯಾದಿ 

ಷೆಯೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಟಪ್ಪಣಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲ 

ಎಂಬ ಅಂಕಿತವಿದೆ. (ಪದ್ದ ೨ತೆನೆ-ಪಂತುವರಾಳಿ-ಆನಂದ ಭೈರವಿ.” ಮಂಚಿದಿನ 

ಮುನೇಡೆ- ಆನಂದಭೆ. ರವಿ). 

ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಕ ದಗಳು ಶ್ರ ಕೃ೦ಗಾರಪದಗಳು. ಇವು ಶೃಂಗಾರರಸ ಪ್ರಧಾನ 

ವಾಗಿದ್ದರ ಚ ಫ್ರೆ ಮದ ಶುದ್ಧ ಸ್ವರೂಪವಾದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದ 

ನಿಯಮೌಗಳಿಗೆ * ಅನುಸಾರವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಪದಗರ್ಭ 

ಗಳಿವೆ. ಜೀವಾತ್ಮನು ಪರಮಾತ್ಮ ಸನ್ನು ಪಡೆಯಲು ” ಹೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿ ರುವ'ದನ್ನು 

ಚಿತ್ರಿಸುವುದು ಈ ಹ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ. ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಅನುಪಲ್ಲವಿಗಳಲ್ಲಡೆ 

ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಮೂರು ಚರಣಗಳಿವೆ. ಭಾರತೀಯ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಲ್ಲಿ 

ಕ್ಷೇತ್ರ ಯ್ಯನವರ ಸ್ಥಾನವು ಹಿರಿದಾದುದು. ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿರತ್ನರಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು, 

ದೀಕ್ಷಿತರು ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮಾಶಾಶ್ರ್ರಿ ಮತ್ತು ಇತರರು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ 

ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ ರು. ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಭರತನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ 

ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅವುಗಳ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ನಿದರ್ಶನ. 

ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾದ ನಾಯಕನಾಯಕೀ ಭಾವವಿರುವ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಅನೇಕ 

ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಆದರೆ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯ್ಯನವರ ಸ್ದಾ ನ 

ಹಿರಿದಾದುದು. 

ಧಾತು ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೇಳೈಸಿ ವಿವಿಧೆ ರಸಗಳನ್ನು 

ನಿರೂಪಿಸುವುದರಲ್ಲಿ . ಪ್ರ ತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣವಾಗಿ 

ಚಿತ್ರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಾಗಗಳ ರಸನನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ, ಯಾವ ಭಾವನೆಗೆ 

ಯಾವ ರಾಗವು" ಸಮರ್ಪಕವಾದುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಆರಿಸಿರುವುದರಲ್ಲಿ, ಒಂದು 

ಭಾವನೆಯ ಹಲವು ಮುಖಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದ್ವಿತೀಯರು. 
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ತೋಕದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧೆಗಳಿವೆ “ತೋರಿಕೆಯ ಶೋಕ, ನಾಧಾರಣ ಶೋಕ, ಹೈದಯ 

ಏದ್ರಾವಕವಾದ ಶೋಕ ಇತ್ಯಾದಿ. ನಾಯಕನ ದೀರ ಕಾಲದ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ 

ಜೀಸರ ಹೊಂದಿದ ನಾಯಕಿ ತನ್ನ ಬೇಸರವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಪದಗಳು, ಅಸೂಯೆ, 

ನಿಸ್ಸಹಾಯಕ ತೆ, ನಿರಾಶೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ನಿರೂಪಣೆಯಿರುವ ವದಗಳಿಗೆ 

ಬಳಸಿರುವ ರಾಗಗಳು ಆಯಾ ಸನ್ನಿವೇಶದ ಉತ್ತ ಮವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಂತಿವೆ. ಶೋಕ 

ತಪ್ತಳಾದ ನಾಯಕಿಯು ತನ್ನ ದುಃಖವನ್ನು ಸಖಿಯೊಂದಿಗೆ ತೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, 

ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ನಾಯಕೆಯು ನಾಯಕನ ಪೆ ಪ್ರೇಮದ ಅಭಾವದ ಬಗ್ಗೆ ಚಚ್ಚು ಮಾತಿನಿಂದ 

ದೂಹಿಸುವುಮ, ದುಃಖಾರ್ತಳಾದ ಚ ಜು] ತಾನು ಒಂದೆ. ನಾಯಕನೊಂದಿಗೆ 

ತಳೆದ ಸಂತೋಷದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟು 

ಕೊಳ್ಳುವುದು, ಬಹುಕಾಲದ ನಂತರ ನಾಯಕನನ್ನು ಸಂಧಿಸುವ ಸಂತೋಷ 

ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುವ ಪದಗಳು ರಾಗ ಮತ್ತು ರಸಗಳ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ 

ಆಧಾರವಾಡ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಗಳು. ಇವನ್ನು ಹೇಳುವವರಿಗೆ 

ನಾಯಕಿ, ವಾಯಕ ಅಥವಾ ಸಖಿಯೋ ನಿಜವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ನಿಂತು 

ಹಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಯ್ಯನವರು ಕಾಂಭೋಜಿ, 

ಆನಂದಭೈರವಿ, ಡೇವಗಾಂಧಾರಿ, ಹುರೇನಿ, ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯ, ಜ್ಸೈರವಿ ಮುಂತಾದ 

ರಕ್ತ ರಾಗಗಳನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದ್ಹಾ ರೆ ರಾಗರಸವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು 

ಅವರ ಗುರಿಖತಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದೇ ರಸವಿರುವ ಪುನ್ನಾಗವರಾಳಿ ಮುಂತಾದೆ 

ರಾಗಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಹೆಲವು ರಸಗಳಿರುವ ಕಾಂಭೋಜಿರಾಗ ಮುಂತಾದುವನ್ನು 

ಬಳಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾದ ಅಂಶ. ಇವರ ಪದಗಳು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ತ್ರಿಪುಟ 

ತಾಳದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ತಾಳದ ೩.೪ ಲೆಕ್ಕವು ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹುಸೂಕ್ತವಾದುದು. 

ಪದಗಳ ವಿಳೆಂಬಕಾಲವು ಗಾಯಕನಿಗೆ ತನ್ನ ಬುದ್ದಿ ಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ತೋರಿಸಲು 

ಬಹುವಾಗಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ ಕಿ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾಟ್ಯಕಲಾವಿದನು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ, ಸರಿಯಾಗಿ, ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ 

ನಿರೂಪಿಸಲು ಅವಕಾಶವಿದೆ. 

ಹ್ಲೇತ್ರರಾಜ — ಇವನು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಸ 

ಹ್ನೇಪಿಣೆ--ಈ ರಾಗವು ೧೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೂಸ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗಸ 

ಹೇಮಕರಿ-.ಈ ರಾಗವು ೫೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೇಮವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಕ 

ಆ: ಸಹೆರಿಮದವಿ ಸ 

ಅಃ ಸನಿದಮರಿಸ 
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ಕು,ಷ್ಟೃ--ಸಾಮಗಾನದಲ್ಲಿ ಇದು ಅತಿ ಉಚ್ಚೆ ಸ್ವರ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮಕ್ಕೆ 

ಸಮನಾದುದು. ಶ್ರುತಿಯ ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇತರ ಆರು ಶ್ರುತಿಗಳು 
ಯಾವುವೆಂದರೆ ಪ್ರಧಮ (ಗ). ದ್ವಿತೀಯ (ರಿ), ತೃತೀಯ (ಸ), ಚತುರ್ಥ 

(ನಿ). ಮಂದ್ರ (ದ್ದ) ಮತ್ತು ಅತಿಸ್ವಾರ್ಯ (ಪು. 
ಕ್ರುಷ್ಯ--ಇದು ತಾಳ ಅಧವಾ ಕಾಲವನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. 

ಕೈಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಬೀಸುವ ಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಪ್ಲುತ ಮತ್ತು ಕಾಕಪಾದದಲ್ಲಿ 

ಬರುತ್ತಡೆ. ಇದು ಒಂದು ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲದ್ದಾ ಗಿದೆ. 

ಖು ಪ್ರಜಾಪತಿ, ಪ್ರಚಂಡ, ಸರಸ್ವತಿ, ಪ್ರಾ ದುರ್ಗಾ, ಚಂಡೀ, ಕಪಾಲೀ 

ಎಂಬ ನಾನಾರ್ಥ ಗಳಿವೆ. 

ಖಿಗರಾಜಿತ--ಈ ರಾಗವು ೩೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ರಿಮಪರಿ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಪದಪಗರಿಸ 

ಖಬ್ದಿ ತ್ನ ಲಾ--- ಚಕ್ರದ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಕೈತಾಳಗಳು 

ಖಡ್ಗ ಪ್ರಿಯೆ ಈ ರಾಗವು ೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕನಕಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

'ಜವ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪದಪನಿಸ 
ಅ: ಸದಪದಮಗರಿಸ 

ಖಡ್ಗಧಾರಿಣೆ-_ಈ ರಾಗವು ೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆನುಮತೋಡಿಯೆ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

4 2 
Ws 

ಅ: ಸನಿದಪರಿ 

ಖಿಡ್ಗಾ-- ನಂದನಾರ್ ಚರಿತಂ ಮುಂತಾದ ಗೇಯರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 

ಒಂದು ಬಗೆಯೆ ಸಂಗೀತ ರಚನೆ. ಇದು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹರಿಕಥೆಯ 

ಮೂಲವುಳ ೃದ್ದು ಹ 

ಖದಿರ- ಇದು ಕೊಳಲನ್ನು ಮಾಡುವ ಮರ. ಈ ಮರವನ್ನು ಯಜ್ಞ, 

ಯಾಗಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. 

ಖದ್ಯೋತೆಕಾಂತಿ--ಈ ರಾಗವು ೩೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗವರ್ಧೆನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
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ಖದ್ಯೋತಪ್ರಿಯ-_ಈ ರಾಗವು ೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮತೋಡಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಮದರಿಸ 
ಮಿರಜ---ಹಿಂದೂಸ್ಥಾಫಿ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಷಡ್ಜದ ಹೆಸರು. 
ಮಿರಂಜನಿ__ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. No 
ಆ: ಸರಿಗಮಪಸಕರಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಸದನಿದನಿಸ 
ಖರಹರಪ್ರಿಂಯ ಈ ರಾಗವು ೨೨೩ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. ಖರ ಎಂಬ ಎರಡು 

ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಕಟನಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ೨೨ನೇ ಸಂಖ್ಯೆ 

'ಬರುವಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ತ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಡದನಿಸೆ 

ಅ: ಸಠಿದಪಮಗರಿಸ 
ಷಡ್ಜ, ಪಂಚಮಗಳಲ್ಲಡಿ ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ ಮತ್ತು ಚೆತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತ, 

ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ, ಕೈಶಿಕಿನಿಷಾದಗಳು ಈ ರಾಗದ 

ಸ್ವರಸ್ವಾ ನಗಳು. ಪೊರ್ವಾಂಗದ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಗಳೂ, ಉತ್ತರಾಂಗದ ನಾಲ್ಗು 

ಸ್ವರಗಳೂ ಪರಸ್ಪರ ವಾದಿಸಂವಾದಿಗಳು. ಸರ್ವಸ್ವರ ಗಮಕ ವರಿಕರಕ್ತಿರಾಗ. 

ರಿ.ಗ, ಥೈ, ನಿರಾಗ ಛಾಯೆ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸ ಸ್ವರಗಳು. ರಿ ಮತ್ತು ಪ ಅಂಶಸ್ವರಗಳು. 

ವೀದಪಾಮಗಾದಿ, ನೀದ ಪದ ನಿಸ ನೀಡ ಪಾಮಗಾರಿ ಎಂಬುವ ರಂಜಕ 

ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ. ಸ್ಕ ರಿ, ಪನಿ ಎಂಬ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಈ 

ರಾಗದ ರಚನೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ರಾಗವು ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಂದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಗೆ 

ಬಂದಿತು. ಇದು ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತದ ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

ರಿಗ ಮ, ಪ,ದ, ಫಿಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಭೇದಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಧಾರ ಷಡ್ಡ 

ಮಾಡಿದರೆ ತೋಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿ, ನಠಚ್ಛೆರವೀ, ಶುದ್ಧ ತೋಡಿ ಮತ್ತು 

ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಇದು ಅನ್ಯರಾಗ ಮೂರ್ಛನಣ 

ಕಾರಕರಾಗ. ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ̀ ರಚನೆಗಳು. 

ಭಾರತಿದೇವಿಯ — ಆದಿ — ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಚಕ್ಚನಿರಾಜ — ಆದಿ — ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ರಾಮನೀ ಸಮಾನ — ರೂಪಕ ಎ. ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಪಕ್ಯಲನಿಲಬಡಿ — ತ್ರಿಪಟ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ತೋರಿಸೇವಿಂಪರಾರೇ — ಆದಿ ಹ ತ್ಯಾಗರಾಜ 
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ಸಂಕಲ್ಪಮು — ಆದಿ ಷಾ ಪೆಟ್ಟಿ ೨ಸುಬ್ರಹ್ಮೆಲ್ಯಾ 

ಆಯ್ಯುರ್: 

ರಾರಾಎಫಿಪಿಬಚಿತೆ — ಆದಿ ಜ್ ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾ 

ಚಾರ್ಯ 

ಶರಣಾಗತ — ಅದಿ — ಮುತ್ತಯ್ಯಭಾಗವತರು 

ನವವಂದಿವಿ — ಆದಿ ಹ ಮೈಸೂರು ಚೌಡಯ್ಯ 

ಖುಸಿಕ- ಇದು ಪಂಚಮ ಮತ್ತು ರಿಷಭ ವರ್ಜವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಔಡವರಾಗ. 

ಖಾಲಿ--ಇವು ಹಂದೂಸ್ಥಾ ನಿ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ತಾಳದ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಕ್ರಿಯೆ. ಇದು ಸಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲಿನ ತಾಳಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೆ. ಇದನ್ನು 

ವಿಸರ್ಜಿತದಿಂದ ಸೂಚಿಸುವರು. 

ಖ್ಮಾಲ್--ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾ ನಿ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಶೈಲಿ. 
ಇದನ್ನು ಖಯಾಲ್ ಎಂದೂ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಫದ ಕಲ್ಪ ನೆ ಎಂದರ್ಥ. 

ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ತಲ, ಬ್ರನಾವರ್ಣವೈ ಖರಿಯನ್ನು ಚೆಳಿಸಲು” ಈ ಗಾಯನ 

ಪಲಹನ ಸಾಕಷ್ಟು “ಅವಕಾಶವರುವುದರಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಖಯಾಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರು 

ಬಂದಿತು. ಬ ಅತ ಶೃಂಗಾರರಸ ಪ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿದ್ದು ಏಕ್ತಾಲ್,, ತೀರ್ 

ತಾಲ್, ಅಡಾಚೌತಾಲ್, ರುಮ್ರಾ, ತಿಲವಾಡ್ ಮುಂತಾದ ತಾಳಗ*ಲ್ಲಿ ಹಾಡು 

ತ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರು ತಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾವಿಲಾಸವನ್ನು ರಾಗಾಲಾಪ ಮತ್ತು 

ರಾಗವಿಸ್ತಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳಗುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜಲ್ಬತಾನಗಳು ಮತ್ತು ವಿಧ 

ಸ್ವರವಿನ್ಯಾಸ ಸದ ತರಂಗ ಮಾಲೆಗಳು ಈ ಶೆಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಳೆಕಟ್ಟವೆ ವಿಂಂಚಿನ 

ಗೊಂಚಲುಗಳಂತೆ ಸ್ವರವೈಚಿತ್ರ್ಯದ ಚಮತ್ಕಾರಿಕ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ 
ಸಾಕಷ್ಟು ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಧ್ರುಷೆದ್ಧಮಾರ್ ಶೈಲಿಗಳಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಖಯಾಲಿ” 

ಗಾನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೆ ಮೂ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯವಾದ ವಿಶೇಷ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟು ಗಳಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಈ 

ಗಾನಕ್ಕೆ ಧ್ರುಪದರ್ವೇ ನೊಲವಾಗಿದೆ. ಖ್ಯ್ಯಾಲ್ಗಾನರ್ದಗೀತೆಗಳಿಗೆ ಧ್ರುಷದ್ “ಗೀತೆಗಳು 

ಮೂಲಾಧಾರಗಳು. ಖ್ಯಾಲ್" ಮತ್ತು ಧು ಬ್ರಾಪದ್ಗಾಯನಗಳೆಂಡಕ್ಕೂ ಆಲಾಪವು 

ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. ಖ್ಯಾಲ್ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ “ಆಲಾಪವದ್ದ ರೂ ಅದು ಕೇವಲ 

ರ ಸ್ವಸೂಪ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ “ಮಾತ್ರ ಎಷ ರಾ ಆಲಾಪದೆ ಪರಿಪೂರ್ಣ ರಚನಾಕ್ರ ಮವು 

ನಿಬದ್ಧ ವಾಗಿ ಗೀತದ ಹಾಡಿನೊಂದಿಸೆ ಪಾ ಅಾರಂಭೆಗೊಳ್ಳು ತ್ತೆ ತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜೋಲ್ತಾನ 

ಗಳು "ಭಾವರಸಾಭಿ ವ್ಯಕ್ತ ತೆಗಾಗಿ ಪ ಪ್ರಯೋಗಿಸ ಸಲ್ಪ ಡುತ ವೆ. 

ಜೌನ್ಪುಡದ ಸುಲ್ತಾನ ಹುಸೇನ್ ಕ ಖಯಾಲಿನ ಆಪಿಷ್ಟಾರವು 

೧೫ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಮಹಮದ್ ಷಾರಂಗೀಲೆ ಮತ್ತು ಆತನ 

ಆಸ್ಲ್ಪಾನವ ಸುಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಕೋವದರಾದ ಅದಾರಂಗ್, -ಸಾದಾರಂಗ್ಕ್ 

ಮನ್ರಂಗ್, ದಿಲ್ರಂಗ್, ಹೆರ್ರಂಗ್, ವರಸಪಿಯಾ, ಲಲನಪಿಯಾ ಮುಂತಾಡವ 



೨೫೦ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಚಾರ ಪಡೆದು ಜನಪ್ರಿ ಯವಾಯಿತೆಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. 

ಇವರು ಖಯಾಲ್ ಗಾಯನ ಶ್ಚಲಿಗೆ ಬೇಕಾದ ನೂರಾರು ಚೇಸ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ 

ತಮ್ಮ ತಿಷ್ಯರ ಮೂಲಕ ಈ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. 

ಖಯಾಲ್ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಬಡಾಖ್ಯಾಲ್ ಮತ್ತು ಛೋಬಾಖ್ಯಾಲ್ ಎಂಬ 
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. ಬಡಾಖ್ಯಾಲ್ನ್ನು ವಿಲಂಬಿತ ಲಯದಲ್ಲಿ ಏಕತಾಳ್, ಧೀಮಾ 

ತೀವ* ತಾಳ್. ರುುಮರಾ, ಆಡಾಜಾತಾಳ್, ಸವಾರಿ, ತಿಲವಾಡ್, ರುಪ್ತಾಳ್ 

ಮುಂತಾದೆ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಛೋಟಾಖ್ಯಾಲ್ನ್ಹು ದ್ರುತ್ಲಯದಲ್ಲಿ 
ಜಲ್ಲಿ ತೀನ್ ತಾಳ್, ಏಕತತಳ್, ರುಪ್ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಲಂಬಿತ್ 

ಖ್ಯಾಲ್ಗೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ದ್ರುತ್ಖ್ಯಾಲ್ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಚಪಲವಾಗಿದ್ದೂ ಜಲ್ಲತಾನ 

ವಿತಾನಗಳ ಮಿಂಚಿನ ಮಾಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಖ್ಯ್ಯಾಲ್ ಗಾಯನ ಶೈಲಿಯ ಪರಾಕಾಷ್ಮ 

ದೆಸೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 

ಖ್ಯಾಲ್ಗಾಯನ ಶೈಲಿಯು ಬಹು ಮಹೆತ್ವದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 

ಕೌಲಾವಳಿ-_ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಫ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಆಂ ಸರಿಪಮಗರಿಸ 

ಖೇಚರಾಯಾ-ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಇಂದು ಜನ್ಯರಾದ. 

ಆ: ಸರಿಮಗಮದಸುಸ 

ಅ: ಸದಥಷಮಗರಿಸ 

ಖಂಜಬಾವತಿ--ಇದೆು ಓಂಡೂಸಾ ನಿ ಸಂಗೀತದ ಖಮಾಜ್ ಥಾಟ್ನ ಒಂದು 
'ಜನ್ಯರಾಗ. ಅಹೋಬಲನೆ ಸಂಶೀತಪಾರಿಜಾತವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಖಿಂಬಾತಿ ಇದು ಒಂದು ರಿಷಭ-ವೆರ್ಜ ಷಾಡವರಾಗೆ. 

ಖಿಂಡೆ- ಖಂಡವೆಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಗಣೆಂದರ್ಥ ರಾಗಾಂಗರಾಗ ಲಕ್ಷಣಗೀತೆ 

'ಯಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಖಂಡ, ಉಪಾಂಗಖಂಡ, ಭಾಷಾಂಗಖಂಡ ಎಂಬ ಭಾಗಗಳಿವೆ. 

ಖಿಂಡಭಾಪು--ಇದು ಛಾಪುತಾಳದ ಒಂದು ವಿಥೆ ಇದರ. ಲೆಕ್ಕದ 
ಸ್ವರೂಪವು ೨ ೪೩ ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ಐದು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ. 

ಶುಂಡಕತಿ -ಇದು ತಾಳದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ನಡೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು 
ಈಅಕ್ಷರಕಾಲವು ಸಾಲದ ಐದು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಆದಿತಾಶದ ಖಂಡ 
ಗೆತಿ ಎಂಡರೆ ೮೬ ೫೬ ೪೮ ಕಾಳು: ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಅದೇ ತಾಳವ 

ಜಾಹತುರಶ್ರಗತಿ ಎಂದರೆ`ಆ ೬ ೪೬ರ ಕಾಲ. ವಿಭಾಗವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 
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ಖುಂಡ ಕೆಂಕಾಲ-ಇದು ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ೭2೪ನೆ ತಾಳದ ಹೆಸರು. ಇದರ 
ಅಂಗಗಳು ೦೦೮೮. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೫ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ೨೦ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 

ಖಂಡ ಲಘಂ--ಇದು ಲಘುವಿನ ಒಂದು ಬಗೆ. ಇದು ಒಂದು ಏಟು ಮತ್ತು 

ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳುಗಳ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣವು ಐದು 

ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 

ಖಂಡಜಾತಿಲಘಂ--ಇದು ಖಂಡ ಲಘುವಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. 

ಖಂಡಪ್ರಸ್ತಾರ--_ಇದು ತಾಳ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿರುವ ೧೪ ಬಗೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾರ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾರ 

ಖಂಡಿಂಪು--ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಗಮಕ. 

ಖಿಂಡಪೂರ್ಣ-ಶಾರ್ಜದೇವನ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 
ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೧೨೦ ದೇಶೀತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಾಳ. 

ಖಂಡವರ್ಜ--ರಾಗತಾಳ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ೧೭ನೆ ಶತಮಾನದ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ. 

ಖಂಡಿಕ- ವಿಭಾಗವೆಂದರ್ಥ. ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಿರಾಗಮಾಲಿಕೆ ಎಂಬ 

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಖಂಡಿಕೆಗಳಿವೆ. 

ಖಂಡಿತ- ಶೃಂಗಾರ ಶಾಸ್ತ್ರರೀತ್ಯಾ ಖಂಡಿತ ಎಂಬುವಳು ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ನಾಯಕಿ. 

ಪಬ್ವಾಹಸ್ತ--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸಂಯುತ ಹಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ 
ಹೆಸ್ತಮುದ್ರೆ - ಚತುರ ಹಸ್ತದ ಮೇಲೆ ಚತುರ ಹಸ್ತ ವನ್ನಿಟ್ಟು ತೋರುಬೆರಳು 

ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಖಟ್ಟಾಹಸ್ತ 2 ಮಂಚವೇ 

ಮೊದಲಾದುವುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಹೆಸ್ತ ವನ್ನು ವಿನಿಯೋಗಿಸಲಾಗುವುಮ. 

ಗೆ--(೧) ಪರಮೇಶ, ಗಣೇಶ, ಶಾಜರ್ಕೀ, ಗಂಧರ್ವ, ತ್ರಿಲೋಚನ, 

ಸರಸ್ವತೀವಿದ್ಯಾ, ಗೀತ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾನಾರ್ಥಗಳಿವೆ. 

(೨) ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಸಪ್ತಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ ಸ್ವರ. ಇದು 

ಗಾಂಧಾರದ ಸಂಜ್ಞಾ ಪ್ರರ. 

ಇದು ೭೨ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನ ಗಾಂಧಾರವನ್ನು 
ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಗಾಂಧಾರ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ 

ವೆಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಯೆ ಗಾಂಧಾರಗಳನ್ನು ಗ, ಗಿ, ಗು ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳಿಂದ ಸೂಚಿಸ 

ಲಾಗಿದೆ. 

ದ್ವಾವಿಂಶತಿ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲನೆಯ ಗಾಂಧಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 
ಕೋಮಲ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ, ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ, 

ತೀವ್ರ ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ ಅಥವಾ ಚ್ಯುತಮಧೈಮ ಗಾಂಧಾರ ಎಂಬುವು ನಾಲ್ಕು 
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ಬಗೆಯ ಗಾಂಧಾರಗಳು. ಇವುಗಳನ್ನು ಗ, ಗಿ, ಗು, ಗೇ ಎಂಡು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಪದ್ದತಿಯು ೬ನೆ ಶತಮಾನದಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದುದು. 

ಗೆಗೆನಗಾಂಢಾರಿ-- ಈ ರಾಗವು ೪೦ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ನವನೀತದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಾರಿಮಪನಿದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಗೆಗನಾವರಿ--ಈ ರಾಗವು ೫೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಿಶ್ವಂಭರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. A 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿದಸ 

ಅ: ಸವಿದಮಗರಿಸ 
ಗೆಗೆನಾಂಬರಿ---ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದೆ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಆ: ಸರಿದಪಗರಿಸ 
ಗೆಗನಭೂಪಾಲ (ಗಗೆನೆಘೊಪಾಲಿ) ಈ ರಾಗವು ೨೧ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ 

ಕೀರವಾಣಿಯೆ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಗಮಪದರಿಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಗಗನ ಮುಂರೂೂರಿ- ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧಿನಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ತ 

ಆ: ಸಮಗದರಫಥಿಸ 

ಅಃ ಸೆನಿದಮಪಮಪಮುಗರಿಸ 
ಗೆಗನಮೋಹಿನಿ ಈ ರಾಗವು ೬೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಚಸ್ಪತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಪದರಕಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗಸ 
ಗೆಗೆನರಂಜನಿ -ಈ ರಾಗವು ೬೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಿಶ್ರಾಂಬರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪಸ 

ಅ: ಸದನಿಪಮಗರಿಸ 
ಗೆರ್ಗೆರ--ಇದು ಖುಗ್ರೇದದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸಂಗೀತವಾದ್ಯ. 

ಗೆರ್ಗೇಶ್ವರಿ- ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆಃ ಸರಿಪದನಿಸ 

ಅ: ಸರಿದಮದಮಪಗರಿಸ 

ಗಜರುುಂಪ--ಇದು ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ತಾಳ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೇಖರರುುಂಪವೆಂದೂ ಹಸರು. 

ಇದು ಸತಿಗೀತರತ್ವಾ, ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ೧೨೦ ದೇಶೀತಾಳಗಳಲ್ಲಿ 

೭೭ನೆಯ ತಾಳ. 

ಗೆಜತಾಳ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೧೨೦ ದೇತೀ 

ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ೯೯ನೆ ತಾಳ. ಇದರ ಅಂಗಗಳು | | | 1. 

ಗಜತಾನ- ಇದೊಂದು ಬಗೆಯೆ ತಾನ. ಇದರ ಸ್ವರಗುಚ್ಛಗಳ ನಡೆಯು 

ಗಜದ ನಡಗೆಯೆಂತಿರುತ್ತದೆ- 

ಗಜಾನಂದಿನಿ_-ಈ ರಾಗವು ೩೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಗಾನಂದಿನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 
ಅ: ಸೆನಿದಮಗರಿಸ 
ಗೆಜಪ್ರಾಸ--ಈದೊಂದು ಬಗೆಯಪ್ರಾಸ 

ಗಜಲೀಲ--(೧) ಇದು ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ ವಿಶೇಷ. ಇದರ 
ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೪ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ೧೭ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. ಇದರ ಅಂಗಗಳು 

11 | |! ಟಿ. ಈ ತಾಳಕ್ಕೆ ಜಗಲೀಲ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. 

(೨) ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಬಂಧೆ. 

(೨) ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯ, ದ ಹೆತ್ತು ಗತಿಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಥ. ಎರಡು 

ಸ್ಸ ಗಳಲ್ಲಿ, ಎರಡು ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಪತಾಕಹಸ ಸ್ತವನ್ನು ತೋರುತ್ತಾ ಸಮಪಾದದಿಂದ 

ಮೆಂದಗತಿಯಿಂದ ನಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಗಜಲೀಲಾಗತಿ ಸು ಹೆಸರು. 

ಗೆಜವರ್ಧನ--ಈ ಗ್ರ ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಕ 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಇದಕ್ಕೆ ಗಜವರ್ಥನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ. 

ERE ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಮಗಮನಿಪದಸ 

ಆ: ಸನಿದಮಪಮಗರಿಸ 

ಗಜಸಾರಿ_--ಈ ರಾಗವು ೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೇನುಕದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದಸ 
ಅ: ಸಪಮಗರಿಸ 

ಗೆಬೂ ನಿ ಕ ಇದು ದಖನ್ನ್ನಿನ ಒಂದು ಜಾನಪದ ತಂತೀವಾದ್ಯ. 

ಗರ್ಭೆಪುರಿ--ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಕರೂರು 
ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿಶಾಶ್ರಿ ಮತ್ತು ಕರೂರುದೇವುಡಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಕ್ಸ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ 

ಅಂಕಿತವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕರೂರಿನ ಪೌ ೧ ಢೆಶಾಲೆಯೆಲ್ಲ' ಅಧ್ಯಾಪಕ 

ರಾಗಿದ್ದರು ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸ ಸರಾಗಿದ್ದ ದೇವುಡಯ್ಯ 

ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತೆಲುಗು ಬ್ರಾ ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಇವರ 

ಕ್ಸ ತಿಗಳಿಸೆ ಗರ್ಭಪುರಿ ಶೃತಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಗರ್ಭಪುರಿವಾರು 

ಿ್ನುತ್ತಿದ್ದರು. 
ಗರ್ಭೆಲೀಲಾ--ಈ ರಾಗವು ೪೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಡ್ವಿಧಮಾರ್ಗಿಣಿಯ 

ಒಂದು ಹೋ 

ಆ: ಸಮಗಮಪನಿದನಿಸ 
ಆ: ಸನಿದಸಮಗಮುಗರಿಸ 

ಗ ಶಾರ್ದೂಲ--ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧಿವಿಯೆ 

ಆಃ: ಸರಿ ಗ ಹ ವಿಸ 

ಅಃ: 2 ನಿಷದಪಮಗರಿಸ 

ತ ಸಂಗೀತ ಪದ್ದತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಗಮಕಗಳ 
ಪ್ರಯೋಗವು ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಗಮಕ ರಹಿತವಾದ 

ಸ್ವರಗಳೆಲ್ಲವೂ ಕೇವಲ ಪ್ರಾಕ್ಟ ತ ಶಬ್ದ ರೂಪಗಳಾಗುತ್ತವೆ ಸ್ವರಗಳ ಮಾಧುರ್ಯವು 

ಪ್ರಕಾಶಿಸಬೇಕಾದರೆ ಗಮಕಗಳೆಂಬ ವಿಶೇಷ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ, 

ಸರ್ವಸ್ವರಗಮಕವರಿಕರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ ತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅರ್ಥಕಂಪಿತ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಹೀನ 

ಸನಂ ಸ್ವರಗಳು ಸಂವಾದಿ ಭಾಷೆದಿಂದಿದ್ದೂ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಹಜವಲ್ಲದ ಕೆಲವು 

ಶ್ರುತಿವಿಶೇಷಗಳಂದೊಡಗೂಡಿ. ಮಾಢುರ್ಯ ಪ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ಶೋಭಿಸುತ್ತವೆ. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯವು ಸ್ವರಗಳ ಸುಶಾ ್ರಾವ್ಯತೆ, 

ರಾಗದ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ರಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಗಮಕಗಳ ಮುಖಾಂತರವೇ 

ನಿರ್ಧರಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತದೆ. ಪಾಶಾ ತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಂಗತ್ಯ ಪ್ರಾಧಾನ್ಯ 

ವಾಮದರಾದ ಸ ಸ್ನ ಸ್ವರಗಳು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿಗೈೈ ಯುವುದರಿಂದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮಕಗಳು 
ಪ್ರ ತ್ರೆ ಹೇಕವಾಗಿ ಗೋಚರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಂಗದಲ್ಲಿ ಗಮಕದ ಪಾ ಮುಖಿ ತೆಯನ್ನು 

A ಭರತನು ತನ್ನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವೆಂಬ.ಗೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ 
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ಶಶಿನಾ ರಹಿತೇವನಿಶಾ ವಿಜಲೇವ ನದೀಲತಾ ವಿಪುವೆ ನೇವ | 

ಅವಿಭೂಷಿತೇವ ಕಾಂತಾ ಗೀತಿರಲಂಕಾರೆ ಹೀನಾಸಿತ್ಯಿತ್ Il ಸ 

ಗಮಕವಿಲ್ಲದ ಸಂಗೀತವು ಚೆಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿ ಯಂತೆ, ನೀರಿಲ್ಲದೆ ನದಿಯೂತೆ, 

ಪುಷ್ಪಗಳಲ್ಲದ ಲತೆಯಂತೆ ಮತ್ತು ಆಭರಣಗಳಿಲ್ಲದ ಸ್ತ್ರೀಯಂತೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಗಮಕಗಳಿಗೆ ಬನಲಾಗಿ ಸ್ವರಗಳ ವೈವಿಧ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳನಕ್ಟಿ 

ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಜೆಗೆ ಗಮಕವು ಪ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ರಾಗದ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಿ ಸುವ ಸೂಕ್ಷ ಜಾನಿ ವಿಶೇಷಗಳಾಣ ಸಂಗೀತದ ಬೆನ್ನ ಅಚಾಗಿವೆ. ಒಂದೇ 

ಮೇಡದಲ್ಲಿ ಜನ್ಯ ವಾದ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಆರೋಹಣಾವರೋಹಣವಿರುವ ಎರಡು 

ರಾಗಗಳು ಗಾ ವೈಧ್ಯ ತೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸ್ವರೂಪದಿಂದ 

ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದೇ ತೆರನಾದ ಗಮಕಗಳು ಬೇರಿ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ 

ತೀವ್ರತೆಯಿಂದ, ಆಂತರಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ವಿವಿಥಧವಾದ ಆವರಣಗಳಿಂದ ಕಂಡು 

ಬರಬಹುದೆ. 

ಸ್ವರಸ್ಯ ಕಂಪೋಗಮಕ ಶ್ರೊ ತೃ ಚಿತ್ತಸುಖಾವಹಃ | 

ಸ್ವರಗಳ ಕಂಪನಕ್ಕೆ ಗಮಕವೆಂದು ಹೆಸರು. ̀  ಬ ನಿಂದಲೇ ಗಮಸವಾಗಡು. *ೇಳು 

ವವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತವಾಗುವಂತೆ SES ಹೂಟ ಕಂಹಿಸುವುದೇ 

ಗಮಕ. ದ್ದ 2 ಕಂಪಿಸುವಾಗ ಕೆಳಗಿನ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ಸ್ವರಗಳ ಛಾಯೆಯು 

ಬರ ಬರಿಯು ಕಂಪ ನದಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತವು ರಿಕಾ ಕಾದ 

ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವ ಸ್ವರವೇ ಆಗಲಿ ರಂಜಕ 

ವಾಗಬೇಕಾದಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಗಮಕಗಳ ಪ್ರಯೋಗ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಸ್ವರಗಳು ತಮ್ಮಾ 

ಸಹಜ ಪ್ರಕ್ತ ತಿಯಲ್ಲದೆ ರೀತಿಯೆಲಿ ಕೆಲವು ತ್ರ ತಿ ವಿಶೇಷವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಆ ಶ್ರುಣೆ' 

ವಿಶೇಷವ್ರ ಗಮಕವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪಾರ್ಶ್ರನೇವನು « ಸಂಗೀತ ಸಮಯಸಾಶವೆಸಬ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಹೆಜ ರೀತಿಯನ್ನು ರಂಜಕವಾಗುವಂತೆ 

ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅದು ಗಮಕವಾಗುತ್ತದೆ. 

ರಾಗಗಳ ರಸ, ಭಾವ, ಗುಹಾಲಂಕಾರ ಸದ್ಸಾವಗಳು ಗಮಕ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ 

ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮೂರ್ಛನೆಯಲ್ಲಿ 
ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಗಮಕಗಳು ಪಾತ್ರವಹಿಸಿ, ವಚಿತ್ರರಸ ರೂಪಗಳನ್ನು ತಾಳುತ್ತವೆ. 

ಗಮಕವು ಗಾನಕಲೆಯ ವ್ಯಂಜನ ಶಕ್ತಿ, ಭಾವದ .ಅವಯವ, ರಸದ ಸೂತ್ರೆ- 

ಯತಾವುದಾದರೊಂದು ಸ್ವರೋಚ್ಚಾರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಆಯಾ ರಾಗಗತವಾದ ಮೇಲಿನ 

ಸ್ವರವನ್ನೋ ಅಥವಾ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ವರವನ್ನೋ ಅವಿಚ್ಛೆನ್ನನಾದದ ಮೂಲಕ ಆಡುತ್ತಾ 

ಇದ್ದು ಸ್ವಸ್ಥಾ ನಕ್ಕೆ ಬರುವುದು ಗಮಕ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬೇಕು. ಕ್ರಿಯೆಯ 

ರೀತಿಗಳು ಅನೇಕ ವಿಧವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿವಿಭ ವಾದ್ಯಗಳು ಅದರದರ ವಿಶಿಷ್ಟಪೂರಿತ 

ವಾದ ಅನೇಕ ಗಮಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗಮಕಗಳನ್ನು 
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ಸ್ವರಪಡಿಸಿಯೇ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು. ಅವು ಸ್ವರಾತ್ಮ'] ಕ್ರ ಗಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ತರವು 

ನಾದಾನುಸಂಧಾನ ರೀತ್ಯಾ ಅಕ್ಷರಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಅತ್ಯಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಗಮಕ 

ವಾದ ಕಂಪಿತಗಮಕವು ಸ ಶು ್ರತ್ಸಂತರದಲ್ಲಿ' ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸದು ದುರಿತ ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಯುಕ್ತಾಯುಕ್ತ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ `ಗಮಕವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸ 

ಬೇಕು. ಪ್ರ ಕ್ಫೃ ತಿಸ ಸ್ವರಗಳಾದ ಷಡ್ಜ. ಪಂಚೆಮುಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ತ್ರೆ ಸೋಕ ಗಮಕ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಆದರೆ ಆ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಸ ಸಂಚರಿಸಿ ಲೀನ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆ ಶ್ರಾವ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ 

ಗಮಕಗಳಿಲ್ಲಾ ಜಾರು ವಶೇಷಗಳೇ. ಗತಿ ಮತ್ತು ರೀತಿಯು ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ 

ರೂಪನಾಮಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಉಚ್ಚ ರಿಸುವ 

ಸ್ವರಸ್ಸಾ ತ್ಲಿನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟ ದಯ ಮಿಕ್ಕ ಶಂ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಂಚ ಮಾಡುತ್ತಿ ಕತ್ತ ವೆ. 

ಕಿ ತೋಡೀರಾಗದ ಗಾಂಧಾರ, ದರ್ಬಾರ್ ರಾಗದ ನಿಷಾದ. 

ಗಮಕ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ವೇದಗಳ ಕಾಲದಿಂದ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. ನಾರದೀಯ 

ಶಿಕ್ಷ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ, ಪೂರ್ಣ, 

ಅಲಂಕೃತ, ಪ್ರಸನ್ನ. ವ್ಯಕ್ತ, ಕೃಷ್ಟ. ಸ್ಲಾಕ್ಕ್ಮ- ಸಮ, ಸುಕುಮಾರ ಮತ್ತು 

ಮಧುರ ಜು ಹತ್ತು ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರಗಳು *ಉಉಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಭರತನು ತನ್ನ 

ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಮಕಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಮತಂಗನು 

ತನ್ನ ಬೃಹದ್ದೆ ೇೀಶೀ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ರಾಗಗಳ ವಿವರಣಾ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಗಮಕ ಎಂಬ 

ಪದವನ್ನು ಪ್ರ ಹ ತ್ರ ಥಮವಾಗಿ. ಬಳಸಿದ್ದಾ ನೆ ಇವನ ಕಾಲದಿಂದ ಗಮಕಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 

ಬುಸಕೆಗೆ ಕ್ಕೆ ನಾನ್ಯದೇವ ವಿರಚಿತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ, 

ಪಾರ್ಶ್ವದೇವನ ಸಂಗೀತಸಮಯಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರ ೦ಧದಲ್ಲೂ, ಹೆರಿಪಾಲನ ಸಂಗೀತ 

ಸುಧಾಕರವೆಂಬ. ಗ್ರಂಧದಲ್ಲೂ ಎಳು ಬಗೆಯ ಗಮಕಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾ ಪವಿದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವ 

ಹೇವನ ಮತದಂತೆ ಸ್ದಾ ಯಿ. ಎಂಬುದು ಗಮಕ ಸಹಿತವಾದ ಸ್ತರಗಳ ರೂಪ, 

ಪಾರದನ ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೧೯ ಬಗೆಯ ಗಮಕಗಳನ್ನೂ ಶಾರ್ಜಾ 

ದೇವನ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ೧೫ ಬಗೆಯ ಗಮಕಗಳನ್ನೂ ವಿವರಿಸಿದೆ. 

ಗೋವಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತರೂ, ವೆಂಕಟಮಖಿಯೂೂ ಆಮೇಲಿನ ಹೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಈ 

೧೫ ಗಮಕಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಸೋಮನಾಥನು ರಾಗವಿಬೋಧವೆಂಬ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಗಮಕಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸ್ವರಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು 

ತೊಟ್ಟ ದಾ ಥೆ. ಅಸೋಬಲನ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಜಾತವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕಾದಿನೇಳು 

ಗಮಕಗಳ್ ವಿವರಣೆಯಿದೆ. ಕೆಲವು ಕಾಲಾನಂತರ ದಶವಿಧೆ ಗಮಕಗಳ ಪ್ರಯೋಗವು 

ಸೂಕ್ತವೆಂದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಂಚದಶ 
ಗಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಬಗೆಯೆ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳುಳ್ಳ ಕೆಲವು ಗಮಕಗಳು ದಶವಿಧೆ ಗಮಕ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿವೆ. ಇವು ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಸಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಮುಖ್ಯ ಅಲಂಕಾರ 

ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. 
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ಶಾರ್ಬ್ಸದೇವನ ಪಂಚದಶ ಗಮಕಗಳು ಈ ರೀತಿಯಿವೆ-- 

ತಸ್ಯ ಭೇದಾನ್ನು ತಿರಿಸಃ ಸ್ಫುರಿತಃ ಕಂಥಿತಸ್ತಧಾ 1 

ಲೀನ ಆಂದೋಲಿತವಲೀ ಶ್ರಿಭಿನ್ನ ಕುರುಲಾಹತಾಃ fl 

ಉಲ್ಲಾ ಸಿತಃ ಪ್ಲಾವಿತಶ್ಚ ಗುಂಥಿತೋ ಮುದ್ರಿತಸ್ತಥಾ | 

ನಾಮಿತೋ ಮಿಶ್ರಿ ತಃ ಪಂಚದಶೇತಿ ಪರಿಕೀರ್ತಿತಃ ॥ 

(೧) ತಿರಿಪ (ತೀಟಿಕಂಪನ) 
ಅಲ್ಪಸ್ಕ ಡಮರೋರ್ಥ್ವಾನೇಯಃ ಕಂಪನಾ ತದ್ವದ್ರಮಣೀಯಃಃ | 

ದ್ರುತಸ್ಯ ಚತುರ್ಧಾಂಶ ವೇಗೇನಯಃ ಸ್ವರಸ್ಯಕಂಪಃ Il 

ತಿರಿಪ ಎಂಬುದನ್ನು ಹಿಲ್ಲೋಲ ಎಂದೂ ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ. ದ್ರುತಕಾಲ 

ಪ್ರಮಾಣದ ಶ್ವ ಭಾಗದ ಸ್ವರಕಂಸನಕ್ಕೆ ತಿರಿಪ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು 

ಅರ್ಥಾಕ್ಷರಕಾಲ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಎಳೆದು ಮುಂದಿರುವ ಸ್ವರದ ಛಾಯೆಯು 

ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದು ಸಣ್ಣ ಡಮರುವಿನ ದ್ವನಿಯ ಕಂಪನದಂತೆ 

ರಮಣೀಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. , 

(೨) ಸರಿತ (ಮಿಳಿತ) 

ದ್ರುತಸ್ಯ ತೃತೀಯ ಭಾಗ ಸಮ್ಮಿತೋಯದಿವೇಗಃ 

ಸ್ವರವೇಗಃ ಸ್ವರಕಂಪೋ ಭವತಿ ! 

ಈ ಗಮಕವನ್ನು ಗಿಸ್ಕೈರಿ ಎಂದೂ ಹೇಳುವುದುಂಟು. ದ್ರುತದ ಸಿ ಭಾಗದಷ್ಟು 

ಮಾತ್ರಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವರವನ್ನು ಕಂಪಿಸುವುದು ಸ್ಪುರಿತ. ಜಂಟಿ ಸ್ವರ ವ್ರ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಇತರ ಸ್ವರಗಳು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕೇಳಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವರ 
ಜೋಡಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ವರವು ಒತ್ತಲ್ಪಟ್ಟು ನುಡಿಯುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯ, ರಿರಿ 

ಮೊದಲಾದ ಆರೋಹಣ ---ಆಅವರೋಹೆಣಾ ಜಂಟಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ 

ಸ್ವರಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಂಪಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರಗಳ ಛಾಯೆಯು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 

(೩) ಕಂಪಿತ (ಕಂಪನ) ಇದು ದೀರ್ಫ ಕಂಪನ. ಇದಕ್ಕೆ ಖಟಿಕವೆಂದೂ 

ಹೆಸರು. ದ್ರುತದ + ಭಾಗದಷ್ಟು ವೇಗದಿಂದ ಸ್ವರವನ್ನು ಕಂಹಿಸುವುದು ಕಂಪಿತ. 

ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ಒಂದಕ್ಷರಕಾಲ ಕಂಪಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರದ ಛಾಯೆ 

ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 

(೪) ಲೀನ (ಮಿಳಿತ)-- 
ದ್ರುತಮಾನೇನ ಸ್ವರಾಣಾಂ ಕಂಪಃ | 

ಒಂದು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಕ್ಷರಕಾಲ ನಿಂತು ಕಂಪಿಸಿ, ಆದನ್ನು ಮೇಲಿನ ಸ್ವರಗಳ ಛಾಯೆ 

ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ನಾದದಲ್ಲಿ ಲಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಲೀನ. 

ಒಂದು ದ್ರುತಪ್ರಮಾಣ ವೇಗದಿಂದ ಕಂಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಲೀನವೆಂದು ಶಾರ್ಬ್ಸದೇವನ 
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ಮತೆ. ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನೆ ಸ್ವರದಿಂದ ತಂತಿಯನ್ನು ಮರಾಟ, ಅದನ್ನು 

ಬೇರೊಂದು ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮಿಳಿತವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಲೀನ ಈ ಗಮಕದ ಕಾಲ 

ಪ್ರಮಾಣವು 3 ಮಾತ್ರಾಕಾಲ ಅಥವಾ ೩ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. ಇದು ಮಧ್ಯಮದಿಂದ 

ಪಂಚಮಕ್ಕೂ, ನಿಷಾದದಿಂದ ಷಡ್ಡ ಕ್ಕೂ ಅಡಿಗಡಿಗೆ ಬರುವ ಗಮಕ. 

(೫) ಆಂದೋಲಿತ (ಆಂದೋಳನ) ಉಯ್ಯಾಲೆಯ ತೂಗಾಟದಂತೆ 
ಹಾಡುವುದು ಆಂದೋಲಿತ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ೪ ಅಥವಾ ೫ ಅಕ್ಷರಕಾಲ ಎಳೆದು 

ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರದ ಛಾಯೆಯು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ವೀಣೆಯ ಒಂದು 

ಸ್ವರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ನುಡಿಸಿ ಅದೇ ಸ್ಟಾನದಿಂದ ತಂತಿಯನ್ನು ಜಗ್ಗಿಸಿ 

ಎರಡು ಮೂರು ಸ್ವರಗಳು ತೋರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು 

(೬) ವಲಿ (ಸುತ್ತುವ ಕಂಪನಗಳು)-- 
ಅನೇಕವಿಧೆ ವಕ್ರತ್ವಯುಕ್ತ ವೇಗವತಾಂ ಸ್ವರಾಣಾಂ ಕಂಪಃ | (ಸಂ.ರ) 

ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ವಕ್ರತ್ವದಿಂದ ಕೂಡಿದ ವೇಗವುಳ್ಳ ಸ್ವರಗಳ ಕಂಪನವು ವಲಿ. 
ಒಂದೇ ಸ್ವರನ್ನಾ ನದಲ್ಲಿ ೨-೩ ಸ್ವರಗಳ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಿ 

ತಂತಿಯನ್ನು ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಕಂಪನಗಳುಂಟಾಗುವಂತೆ ಜಗ್ಗಿಸುವುದು, 

ಒಂದು ಸ್ಪರವನ್ನು ವಕ್ರವಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರಗಳ ಛಾಯೆಯು 

ಬರುವಾತೆ ಮಾಡುವುನು, ಇರುವೆಯ ಸಾಲು ಹೆರಿಯುವಂತೆ ಒಂದು ಸ್ವರಕ್ಕೂ 

ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರಕ್ಕೊ ಅಂತರವಿಲ್ಲದಂತೆ ಸ್ವರಕೂಡಿಸಿ ನುಡಿಸುವುದು ವಲಿ ಗಮಕ. 

ಇದು ವೇಗನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಕಂಪನ ಮತ್ತು ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿಸುವ ಗಮಕ. 

(2) ತ್ರಿಭಿನ್ನ 
ಸ್ಥಾ ನತ್ರಯೇಪಿ ಅನಿಶ್ರಾನ್ತಾಃ ನಿಬಿಡಾಸ್ಟರಾಃಯರ್ಸ್ಮಿ Il (ಸಂ. ರ) 

ವೀಣೆಯಸಾರಣಿ, ಪಂಚಮ ಮತ್ತು ಮಂದ್ರ ಎಂಬ ಮೂರು ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ 

ಬೆರಳೂರಿ ಏಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಧವಾ ಒಂದಾದ ನಂತರ ಒಂದನ್ನು ನಿಶಾಟದರೆ ಉಂಟಾಗುವ 

ಸಂಗತ ಧ್ವನಿಗೆ ತ್ರಿಭಿನ್ನವೆಂದು ಹೆಸರು 

(ಆ) ಕುರುಳೆಒಂದು ಸ್ವರಸ್ಲಾನದಿಂದ ಬೇರೊಂದು ಸ್ನಾನದ ಸ್ವರವು 

ಬರುವಂತೆ ನುಡಿಸುವುದು ಕುರುಳ. ಅವರೋಹಣ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾ ಯಿ 

ಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಂದೊಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ಎಳೆದು ಮೇಲಿನ ಸ್ವರಚ್ಛಾಯೆ ಬರುವಂತೆ 

ಮಾಡುವ ಈ ಗಮಕವು ವಲಿಯನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

(೯) ಆಹತ (ಹೊಡೆತ) ಇದು ವೀಣೆಯ ಗಮಕ. ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು 

ಮಡಿಸಿ ವಿತಾಟಲ್ಲದೆ ಬೇರೊಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದು ಆಹೆತ. ಗರಿ ಎಂದು 

ಆರಂಭಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಗಾಂಧಾರ ಸ್ವರ ಛಾಯೆಯು ಬರುವಂತೆ ಗ ಗ ರಿ ಎಂದು 

ನುಡಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತೋರುವಂತೆ ಕಂಪಿಸುವುದು. ಪಮ ಎಂದು ಅವರೋಹಣ 

ಮಾಡುವಾಗ ಹ ಪ ಮ ಎಂದು ತೋರುವಂತೆ ಕಂಪಿಸುವ್ರದು. ಈ ಗಮಕ 
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ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ « ಗಟ್ಟ ತ > ಎಂಬ ಕಂಪನವು ಉಂಬಾಗುತ್ತದೆ. ಕರ್ಣಾಟಕ 

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಈ ಗಮಕದ ವ ಪ್ರ ಯೋಗವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

(೧೦) ಉಲ್ಲಸಿತ ಇದು ಜಾರು ಗಮಕ. ಎಕ್ತುಜಾರು ಎಂದರೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ 
ಜಾರುವುದು ಮತ್ತು ದಿಗುಜಾರು ಎಂದರೆ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಜಾರುವುದು ಎಂಬ ಎಂ 

ವಿಧಗಳುಂಟು (ವಿರುವ ಜಾರು, ಇಳಿಯುವ ಚಾರು). ಆರೋಹಣದಲ್ಲಾ ದರೆ 
ಏರುವ ಜಾರು, ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಾದರೆ ಇಳಿಯುವ ಜಾರು. ಒಂದು ಸ್ವರಸ್ಸ್ಲಾ ನದಿಂದ 

ಮತೆ ಇಂದು ಸ್ವರಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡದೆ 

ಜಾರುವುದು ಉಲ್ಲಸಿತ. ಇಟು ಸ್ವರ ಪ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧಾರದಿಂದ 

ಧ್ವ ವತ ಅಥನಾ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಇನ ಬು ಕರಗಳನ್ನು ಹಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮಧ್ಯೆ ಯಿರು ವ 

ಸ್ವರಗಳ ಳಕು. ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ. Re : ಪೆ ಸಾ ಎಂದೆನ್ನುವಾಗ ಮಥ್ಯೆ 
ಇರುವ ದೈವತ ನಿಷಾಪಗಳ ಛಾಯೆಯು ಬರುವಂತೆ ಪಡನಿಸಾ” ಎನ್ನುವಂತೆ 
ಕಂಪಿಸುವುದು. 

(೧೧) ಪ್ಲಾವಿತ- 

ಪ್ಲುತ ಪ್ರಮಾಣೇನ ಕಂಪಿತಃ | (ಸಂ.ರ) 
ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಕಂಪಿತ ಗಮಕ. ಒಂದು ಸ್ವರವನ್ನು ೧೨ ಅಕ್ಷರಕಾಲ ಅಥವಾ 

ಮೂರು ಮಾತ್ರಾಕಾಲ ಅದರ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರದ ಛಾಯೆ ಬರುವಂತೆ ಸಂಪಿಸುವುದು. 

ಪ್ಲುತಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟು ಕಂಪಿಸುವುದು ಪ್ಲಾವಿತ ಗಮಕ. 

(೧೨) ಗಂಂಘಿತ-- 

ಹುಮಿತಿ ವರ್ಣೋಗರ್ಭೇ ಅಂತರಿಯಸ್ಯ | (ಸಂ.ರ) 

ಈ ಗಮಕವನ್ನು ಹುಂಪಿತವೆಂದು ಗೋವಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತರು ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಹುಂಕಾರ 
ವನ್ನು ಒಳಗೇ ಆರೋಹಣ ಮತ್ತು ಅನಕೋಸಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕಂಪಿಸ ಸುವೆ ಹಾಡು 
ಗಾರಿಕೆಯ ಗಮಕವು ಹೆಂಪಿತ. ಇನಕೆ ದ್ವಿನರಿವಸಾಣಗಮಕನೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಇವು ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಷೆಡ್ತದಿಂದ ಮೇಲಿನ ಷಡ್ವದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಹುಂಕಾರ ನಾದ 

ಹುಟ್ಟುವಂತೆ ನುಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜಾರು ಗಮಕ. 

(೧೩) ಮುದ್ರಿತ - 

ಮುಖಂ ಮುದ್ರ ಯಿತ್ವ್ವಾಯಃ ಕೃ ತಃ ಸ್ವರಸ್ಕ ಕಂಪಃ || 

ಇದು ಬಾಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಈತ ಕ ಬಳಸುವ ಕಂಪನ. ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ 
ಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವೇಳೆ ಅಂ ಕಾರಗಳ ಪ್ರ ಯೋಗವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಗಮಕವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗು 
ವುದು. 

(೧೪) ನಾವಿಂತ 

ಸ್ವರಾಣಾಂ ನಮನಂ ಮಂದ್ರಸ್ಥಾ ನೇ ಉಚ್ಛ್ರ್ಯಾರಣಂ ಆರೋಹಣಂ ವಾ ॥ 
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ಸ್ವರಗಳನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಿ ಮಂದ್ರಸ್ಥಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚುಮಾಡಿ ಹಾಡಿ ಕಂಪಿಸುವುದು 

ನಾಮಿತ. ಕೃತಿ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವಾಗ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ವಖಾಟು 

ಕೊಟ್ಟು ರಸವು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಗಮಕ. 

(೧೫) ಖಾಶ್ರಿತಇದು ಹಲವು ಗಮಕಗಳ ಮಿಶ್ರಣ. ಸ್ವರಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಥವಾ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳ ಸಂವಾದಿ ಭಾವಕೃನುಗುಣವಾಗಿ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ 

ಗಮಕಗಳು ವಿಶ್ರಣಗೊಂಡು ಪ್ರ ಯೋಗಿಸಲ್ಪ ಡುತ್ತವೆ 

ಪಂಚದಶ ಗಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಲೀನ, ಆಂದೋಳಿತ, ಪ್ಲಾವಿತ ಗಮಕಗಳು ಕಂಪನದ 

ವಿವಿಧೆ ರೂಪಗಳು. ಪಂಚದಶ ಗಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮಕಗಳು ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೆೋಗ 

ವಾಗುವುನರಿಂದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಹಾಗೂ ವಾದ್ಯಸಂಗೀತಗಳಿಗೂ ಸಮಂಜಸವಾದ ದಶ 

ವಿಧ ಗಮಕಗಳು ಈಗ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತವಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು 

ಪಡೆದಿವೆ. 

ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ಕೆಲವು ಅಲಂಕಾರಗಳೂ ದಶವಿಧ ಗಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ, 

ಕೋಹಲನ ಮತದಂತೆ ಅವುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ : 
ಆರೋಹೆಣಮವರೋಹೆಂ ಚ ಢಾಲು ಸ್ಫುರಿತ ಕಂಪಿತಃ | 

ಆಕತ ಪ್ರ ತ್ಯಾಹತಶ್ಚ ತ್ರಿಪುಚ್ಛಾಂದೋಳ ಮೂರ್ಥ್ಛನಾಃ [| 

(೧) ಆರೋಹಣ--ಒಂದು ಸ್ವರದಿಂದ ಆರೋಹಣ ಅಥವಾ ಏರಿಕೆಯ, ಕ್ರಮ 

ದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಸಮ ಾಹೆಗಳಿದ್ದರೆ ಆ ಗುಂಪನ್ನು ಆರೋಹಣ ಗಮಕವೆನ್ನು ತ್ತಾರೆ. 

ಉದಾ: ಸರಿಗಮಪದನಿ 

ರಿಗಮಪಧನಿಸ 

ಗಮಪಧೆನಿಸರಿ 

ಅನೇಕ ಗಮಕಗಳು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಿನ್ನತೆ ಪಡೆಯದಿದ್ದರೂ 

ಅವುಗಳ ಕಂಪನಾವರ್ತನಗಳು ಕಾಲಪ್ರಮಾಣ, ವೇಗ, ಉತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಬೃಹತ್ವ 

ಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯತ್ಯಾಸೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತ ವೆ. ಗಮಕಗಳನ್ನು ಎರಡು ವಿಧವಾಗಿ 

ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 

(೧) ರವೆ ಗಮಕಗಳು, (೨) ಜಾರು ಗಮಕಗಳು. 

ಇವನ್ನು ಸ್ವರಸ್ಪ್ರವಣ ಗಮಕಗಳೆಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿಜಿ. ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯಿಂದ 

ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರುತಿಗೆ ಅವಿಚ್ಛಿನ್ನವಾಗಿ ಸೇರುವುದು ಈ ಗಮಕಗಳ ವಿಶೇಷ ಗುಣ. 

ಕಂಪಿತ, ಲೀನ, ಆಂದೋಳಿತ, ವಲಿ, ಉಲ್ಲಸಿತ ಮತ್ತು ಗುಂಫಿತೆಗಳು ಜಾರು ಗಮಕ 

ಗಳು. 

ಮುದ್ರಿತ, ನಾಮಿತ ಮತ್ತು ಮಿಶ್ರಿತ ಗಮಕಗಳು ಮೇಲಿನ ಎರಡು ಕ್ರಮ 

ಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗುತ್ತವೆ. ದಶವಿಧೆ ಗಮಕಗಳೆಲ್ಲವೂ ಸ್ಲೂಲವಾಗಿ ಆದಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ 

ನವರ ಅಟಿತಾಳದ ವೀರಿಬೋಣಿ ಎಂಬ ಭೈರವಿ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ. 
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(೨) ಅವರೋಹಣ--ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಸ್ವರದಿಂದ ಇಳುವರಿಕೆ ಕ್ರಮವು 

ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಸಮೂಹಗಳು ಆಧಾರ ಸ್ವರಾಭಿಮುಖವಾಗಿ 

ಒಂದುಗೂಡಿದರೆ ಅವು ಅವರೋಹಣ. 

ಉದಾ: ಸಠಿಧಪಮಗರಿಸ 

ಕಿಧೆಪಮಗರಿಸ 

ದಷಪಮಗರಿಸ 

(೩) ಢಾಲು--ರಾಗ ಭಾವಕ್ಕನುಗುಣವಾಗಿ ತಗ್ಗಿ ನೆ ಒಂದು ಸ್ವರದಿಂದ 

ಮೇಲಿನ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ದಾಟ ಸೇರುವ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಢಾಲು ಎಂದು ಹೆಸರು. ಷಡ್ಜದಿಂದ 

ಪಂಚಮವನ್ನೋ ಅಧವಾ ಮಧ್ಯಮವನ್ನೋೋ ಅಥವಾ ಗಾಂಧಾರ ಅಧವಾ ರಿಷಭ 

ವನ್ನೋ ಮುಟ್ಟುವ ಮಿಂಚುವ ಗಮಕ. ಉದಾ: ಸಷೆ, ಸಮ್ಮ ಸಗ್ಯಸದಿ, 

ಸಸ. 
(೪) ಸುರಿತ 

(೫) ಕಂಪಿತ --ಇವಕ್ಕೆ ಪಂಚದಶ ಗಮಕಗಳ ವಿವರಣೆಯು 

(೬) ಆಹತ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 

(ಬ ಪ್ರತ್ಯಾಹೆತಅವಕೋಹೆಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳ ಮೇಳವಿದ್ದು 

ಎರಡನೆಯ ಸಮೂಹವು ಮೊದಲನೆಯ ಸ್ವರ ಸಮೂಹದ ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರದಿಂದ 

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವುದು ಪ್ರತ್ಯಾಹತ ಉದಾ: ಸಸಿ, ನಿಥೆ, ಧಪಷ, ಪಮ, 

ಮಗ, ಗರಿ, ರಿಸ. 

(ಆ) ತ್ರಿ ಪುಚ್ಛ--ಇದು ಮಣರು ಸ್ವರಗಳಿರುವ ಸಮೂಹವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿ 
ಸುವ ಗಮಕ. 

ಉದಾ : ಸಸೆಸ, ರಿರಿರಿ, ಗಗಗ್ಗ ಮಮಮ, ಪಪಸ, ಧೆಧಧೆ, ನಿನಿನಿ, 

ಸಸಸ 
(೯) ಆಂದೋಳ--ಇನ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ರೀತಿ ಉಯ್ಯಾಲೆಯ 

ತೂಗಾಟದಂತಿರುತ್ತದೆ. 

ಉದಾ: ಸರಿಸಪಾಹ, ರಿಗರಿಮಾಮ, ಗಮಗದಾದ. 

(೧೦) ಮೂರ್ಥನ--ಷಡ್ಜದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, ಕ್ರಮವಾಗಿ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮ 

ಹಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ, ದೀರ್ಥ ನಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ, ತರುವಾಯ ರಿಷಭ 

ದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ದೀರ್ಥ ಷಡ್ಡ ದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುವ್ತದು ಮೂರ್ಭನ. 

ಉದಾ: ಸರಿಗಮಹದವೀ 

ರಿಗಮಪದನಿಸಾ 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿರುವಂತೆಯೇ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲೂ ಹಲವು ಬಗೆಯ 
ಗಮಶಗಳಿವೆ. 
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ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಧನು ಸಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೨೧ 

ಬಗೆಯ ಗಮಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

ಅಲಂಕಾರಗಳು - 

ವಿಶಿಷ್ಟವರ್ಣ ಸಂದರ್ಭಮಲಂಕಾರಂ ಪ್ರ ಚಕ್ತತೇ ! 

ಭಾವಯುಕ್ತವಾದ, ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ, ಸುಂದರವಾದ ಸ್ವರಸಮೂಹಗಳಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ 

ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಆಧುನಿಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಗಮಕಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪಡೆ 

ದಿರುವಂತೆ, ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಪಡೆದಿದ್ದುವು. ವಾಯು 

ಪುರಾಣವು ಹೆಲವು ಬಗೆಯ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ದತ್ತಿಲನು 

ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ ಗಮಕ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳು ವಿಲೀನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಂತರದ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲ್ಲ. 

ಪ್ರಾಚೀನ ಸ ಸಂಪ್ರ ದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಸಾ ಯಿ, ಆರೋಹಿ, ಅವರೋಹಿ 

ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ಸಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಗಳಿದ್ದುವು. 

(೧) ಜಗಕಕ ತಗ್ಗಿನ ಸ್ವರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲ್ಪಡುವ ಸ್ವರ 
ಸಮೂಹೆ. ಉದಾಃ ಸಸಸ 

(೨) ಪ್ರೆಸನ್ನಾಂತ--ಮೇಲಿನ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಸ್ವರಸಮೂಹೆ. 

ಉದಾ ಪ್ರ ಸಸ 

(ಬಿ ಪೆ ಮುಸಾ ದ್ಯ ರತ ಬರಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ 

ಇರುವ ಸ ಕ್ರರಸಮೂಹ. ಉದಾ: ಸಸಸ 

(೪) ಪ ಪ್ರಸನ್ನ ಮಧ್ಯ--ಮಧ್ಯದ ಸ್ವರವು' ಮೇಲಿನ ಸ್ವರವಾಗರುವುದು. 

ಉದಾಃ: ಸ ಸ 

(೫) ಕ್ರೈಮರೇಚಿ ಸ್ಟ ಅಥವಾ ಭದ್ರ--ಸ್ವರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಗುಂಪು 

ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ಸರಿಸ, ರಿಗರ್ಕಿ ಗಮಗ, ಮಪಮ. 

(೬) ಪ್ರಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ನಂದ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವರಗಳು ಗುಂಪು 
ಕೂಡಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ಸಸರಿರಿಸಸ್ಥ ರಿರಿಗಗರಿರಿ. 

(೭) ಜಿತ ಈ ಸ್ವರಸಮೂಹೆವು ಒಂದು ತಗ್ಗಿನ ಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 

ಮೇಲಿನ ಸ್ವರವನ್ನು ಸೇರಿ ಪುನಃ ತಗ್ಗಿನ ಸ್ತರವನ್ನು ಸೇರುವುದು. ಉದಾ: 

ಸಗರಿಸ್ಥ್ಯ ರಿಮಗರಿ, ಗಪಮಗ 

ಆರೋಹಿ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಂದು, ತ್ರಿವರ್ಣ, ಆಕ್ಷಿಪ್ತ, ಹೆಸಿತ ಎಂಬ ನಾಲ್ಪು 
ವಿಧಗಳಿವೆ. 
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(೧) ಚಿಂದು-ಸಸಸರಿ, ರಿರಿರಿಗ್ಕ ಗಗಗಮ ಎಂಬ ಸ್ವರ 

ಸಮೂಹಗಳು. 

(೨ ತ್ರಿವರ್ಣ-ಸರಿಗಗಗ, ರಿಗಮಮಮ್ಮ, ಗಮಪಪಪ 

ಎಂಬಂತೆ ಸ್ವರಸಮೂಹೆವ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಬಾರಿ ಒಂದೇ ಸ್ವರ ನುಡಿಯುವುದು. 

(೩) ಆಸ್ಮಿಪ್ತ--ಸನಗಗ್ಗ ರಿರಿಮಮ, ಗಗಪ ಪ ಎಂಬಂತೆ ಸ್ವರ 
ಗಳು ಒಂದುಗೂಡುವುದು. 

(೪) ಹಸಿತ- ಸರಿರಿ. ಗಗಗ, ಮಮಮಮ್ಮ ಪಪಪಪಪ 

ಎಂಬಂತೆ ಸ್ವರಗಳು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದು. 

ಇವಲ್ಲದೆ ಆಶೋಹಿ ಅಲಂಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಸ್ಮೀರ್ಣ, ನಿರ್ಷರೃ, ಗಾತ್ರವರ್ಣ, 

ಉದ್ಗೀತ, ಅಭ್ಯೋಛಯ, ಹೇಂಫಿತ, ಸಂಧಿವ್ರ ಚ್ಛಾ ದನ, ಉದ್ವಾಹಿತ, ವೇಣಿ ಎಂಬ 

ಬಗೆಗಳಿವೆ ವೇಲಿನವೆಲ್ಲವೂ ಅವರೋಹಣ  ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅವರೋಹಿ 

ಅಲಂಕಾರಗಳಾಗುತ್ತವೆ. 

ಸಂಚಾರಿ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದುವು 

ಒಂಭತ್ತು ವಿಧಗಳು. 

(೧) ತಾರೆಮೆಂದ್ರಪ್ರ ಸನ್ನ — ಇವರಲ್ಲಿ ತಾರಸ್ವರ ಮತ್ತು ತಗ್ಗಿನ ಎರಡು 

ಸ್ವರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. 

ಉದಾ: ಸ ನ ಸ 

(೨) ಮಂದ್ರತಾರಪ್ರೆ ಸನ್ನ ಎರಡು ಮಂದ್ರ ಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ತಾರಸ್ವರ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಉದಾ: ಸ್ಪಸಸ 

(೩) ಅವರ್ತಕ-_ಸಸ ರಿರಿ, ಸಸ ರಿಸ, ರಿರಿ ಗಗ ರಿರಿ ಗರಿ ಮುಂತಾದುವು. 

(೪) ಸಂಪ್ರ ದಾನ--ಸಸ ರಿರಿ ಸಸ, ರಿರಿ ಗಗ ರಿರಿ ಮುಂಶಾದುವು 

(೫) ವಿದ್ದುತೆ ಸಗ ಸಗ, ರಿಮರಿಮ, ಗಪ ಗಸ 

(೬) ಉಪಾಲೋಲಕ ಸರಿ ಸರಿ ಗರಿಗರಿ, ರಿಗರಿಗ ಮಗ ಮಗ, ಗಮ 

ಗಮ ಪಮ ಪಮ ಮುಂತಾದುವು. 

(೭) ಉಲ್ರಸಿತಸಸಗ ಸಗ, ರಿರಿಮ ರಿಮ, ಗಗನ ಗವ ಇತ್ಯಾದಿ. 

(೮) ಉದ್ದಾಹಿತ--ಸರಿಗರಿ, ರಿಗಮಗ, ಗಮಸಮ ಮುಂತಾದುವು. 

(7) ಉದ್ದ್ಯಾತೀೀತ-ಸರೀಪಮಗೌೀ, ರಿಗಾಧೆನಮಗಾ ಮುಂತಾದುವು. 

ಸೂಳಾದಿ ಸಪ್ತತಾಳ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಗೆ ಇಂವ್ರನೀಲ, ಮಹಾವಜ್ರ, ನಿರ್ದೋಷೆ, 

ಶೀರ, ಕೋಕಿಲ, ಆವರ್ತ ಮತ್ತು ಸದಾನಂದ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿದ್ದು ವು 

ಗವಂಕಕಲೆ- -ಗಮಕವೆಂದರೆ ಗದ್ಯಪದ್ಯವಾಚನ ಕಲೆ, ಕಾವ್ಯಗಳ ವಿವಿಧ 

ಛಂದಸ್ಸುಗಳ, ಶೈಲಿಯ ಜಾಡನ್ನು ಹಿಡಿದು ಆ ಕಾವ್ಯದ ಕಥಾನಕ ರೀತಿಗನುಗುಣವಾಗಿ, 
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ರಮ್ಯವಾಗಿ, ರೆಸವತ್ತಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ಕಲೆಯೇ ಗಮಕಕಲೆ. 

ಪದ್ಯಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ, ಗದ್ಯವನ್ನು ಓದುವುದೂ ಗಮಕಕಲೆಯ ಸೀಮೆಗೆ 

ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ. 

ಗಮಕದ ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲಕ್ಕೆ 

ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಲವಕುಶರು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಪಠಿಸಿ, 

ರಾಮನನ್ನೂ, ಜನರನ್ನೂ ಮೆಚ್ಚೆಸಿದರು ಎಂಬ ವಿಷಯ ಸರ್ವವೇದ್ಯ. ಕಾವ್ಯವು 

ಎಂದು ಹುಟ್ಟಿತೋ ಆಂದು ಗಮಕಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಉಂಟಾಯ್ತು... ಗಮಕಕಲೆಯ 

ಪ್ರಾಚೀನತೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಧಿಸಲು ರಾ. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಹೀಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ 

ಕ್ರ. ಪೂ. ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದ ಗ್ರಂಥವಾದ 4 ಲಲಿತವಿಸ್ತರ "ದಲ್ಲಿ ಬುದ್ಧನು ೬೪ 

ವಿದ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತಿದ್ದ ನೆಂದೂ ಹೇಳಿದೆ. ಆ ಅರವತ್ತುನಾಲ್ಕು ಕಲೆಗಳ ಎಣಿಕೆ ಮಾಡಿ 

ಹೇಳುವಾಗ ಈ ಗಮಕಕಲೆಯನ್ನು ೩೮ನೆ ಸಲೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾ ಥ್ರ ಕ್ರಿ.ಶ, 

ಒಂದನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವಾತ್ಸ್ಯಾಯನನು ರಚಿಸಿದ “ ಗೀತಹರಿತಂ *” ಎಂಬ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗಮಕಕಲೆಯನ್ನು “ಭ್ರುಸ್ತಕವಾಚನಂ” ಎಂದು ಕರೆದಿದೆ. ಎಂದು 

ತಿಳಿಸಿರುವರು.” ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನೃಪತುಂಗನ ಕವಿರಾಜ 

ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಉಲ್ಲೇಖವನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. 

« ವೀರರಸಂ ಸ್ಫುಟೋಕ್ತಿ ಯನುದಾರತಮಂ *ರುಣಾರಸಂ ಮೃದೋಚ್ಚಾರಣೆಯಿಂದ 

ಮದ್ದು ತರಸಮಂ ನಿಬಿಡೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮಲ್ತೆ ಶೃಂಗಾರರಸಂ ಸಮಂತು ಸುಕುಮಾರ 

ತರೋಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಸನ್ನ ಗಂಭೀರತರೋಕ್ತಿಯಿಂ ಪ್ರ ಕಟಮಕ್ಕೆ ರಸಂ ಸತತಂ 

ಪ್ರಶಾಂತದಿಂ”. ರಸೋತ್ಪತ್ತಿ ಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ರೀತಿಯೆಂದು ಗಮಕದ 

ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟದ್ದಾ ನೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ಗಮಕವು ಬಹು ಪ್ರಾಚೀನವಾದು 

ದೆಂಬುದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಬಹುದು. 

ವಿ, ಗಮಕೆ, ವಾದಿ, ವಾಗ್ಮಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ವು ಪದಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹೆಳ 

ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವು ಒಂದು ಚತುಷ್ಟಯ. ಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ರಚಿಸತಕ್ಕ ವನು ಕು ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ರಸ ಭಾವಗರ್ಭಿತವಾಗಿ ಓದುವವನು ಗಮಕಿ. 

ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವುಂಟಾಗುವಂತೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡುವವನು ವಾಗ್ಮಿ 

ಸ್ವಪಂಥವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುವ ನೈಪುಣ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿರುವವನು ವಾದಿ. ಕವಿಗೂ 
ಗಮಕಿಗೂ ಬಹು ನಿಕಟ ಬಾಂಧೆವ್ಯವಿರುವುದು ಸ್ವತಃ ಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಹಿಂದೆ ರಾಜರ 

ಆಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಕವಿ ಗಮಕಿಗಳಗೆ ಸ್ಥಾನವಿತ್ತು. «ವಿವೇಕ ಚಿಂತಾಮಣಿ 'ಯಲ್ಲಿ 
ಉಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಸಭೆಯ ಸಪ್ತಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಪೌರಾಣಿಕರು ಒಂದು ಅಂಗವಾಗಿದ್ದರು. 
ಗೋವಿಂದವೈೆದ್ಯನ « ಕಂಠೀರವನರಸರಾಜವಿಜಯ 'ದಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ 
ಆಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿ ಭಾರತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗಮುಕಿಗಳಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ತನ್ನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು 
* ಭಾರತೀನಂಜನೊಲಿದು ` ಅವನ ಮುಖದಿಂದ ವಾಚಿಸಿ ರಾಜಾಸ್ಟ್ರಾ ನದಲ್ಲಿ ವಿಸ್ತಾರ 
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ಪಡಿಸಿದುದು” ಎಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀಯೆರೂ ಸಹೆ ವಾಚಿನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರಂತೆ. 
ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಆಸ್ತಾ ನದಲ್ಲಿ « ಗಮಕಿಶ್ರೇಣಿ? € ಗಮಕೆಗಳ್? ಇದ್ದರು 
ಓದುವಗಿರಿಯ (೧೫೨೫ ಕ್ರಿ ಶ್ರ” ) ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಮಕಿಯಾಗಿದ್ದನು ವಿಜಯನಗರದ 
ಅಚ್ಚು $ತರಾಯನ ಕಾಲದೆ್ಲಿ ತಿರುಮಲವನ್ಮ ಮತ್ತು ನಾಗಶ್ರೀ ಎಂಬುವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಗಮತೆಗಳಾಗಿದ್ದ ರು. ಚಾವುರಾಜ ಒಡೆಯರ ಆಸ್ಪಾನದಲ್ಲ ಉದ್ದಾಮ ಕವಿಯೂ 
ಅದ್ವಿತೀಯ ಗಮಕಿಯೂ ಆದ ಅಭಿನವ ಕಾಳಿದಾಸ ಬಸಪ್ರಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ 
ಭಾರತವಾಚನದಿಂದ ಗೋವುಗಳನ್ನೂ ಮೇವು ಮರೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ವರಂತೆ ! 

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂ. ಗೋ. ಬಿಂದೂರಾಯರು, ಕಳಲೆ ಸಂಪತು ಮಾರಾಚಾರ್ಯ ರು 
ಕೃಷ್ಣ ಗಿರಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಯರು ಗಮಕಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರ ಸದ 

ಗಮಕಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಈಗಿನ ಗಮಕಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮಕಕಲೆ ಗಮಕರಹಸ್ಯ, ಕಾವ್ಯಾ ನುಭವ 
ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಥಗಳ ಕರ್ತೃ ಕೆ. ಟಿ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಹೆಚ್. ಕೆ” ರಾಮ 

ಸ್ವಾಮಿ, ಗಮಕಿ. ಎಂ.ರಾಘೆವೇಂದ್ರರಾವ್, ಬಿ. ಎಸ್. ಎಸ್ ಕೌಶಿಕ್, ಜೋಳದ 

ರಾಶಿ ದೊಡ್ಡ ಇ್ಞಗೌಡ, ತಲಕಾಡು ಮಾಯಿಗೌಡ, ರಾಮಾರಾಧ್ಯೆ, ಮಂಡ್ಯದ 

ಶೇಷಗಿರಿರಾವ್, ಆನಂದ ಪುರದ ವಿ. ಕೆ ಆನಂದಾಳ್ವಾರ್, ಗಿರಿಥೆರ್, ಶಕುಂತಳಾಬಾಯಿ 
ಪಾಂಡುರಂಗರಾವ್, ಹೊಸಬಾಳೆ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ, ಗೌರಮ್ಮ ನಾಗರಾಜ್ 

ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಮುಖರು. 

ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬೆಳೆದು ಬಂದ ಗಮಕ ಕಶೆಯು « ಮಲಿನವಸದೊಳು ಮುಸುಕಿದ 

ಮಾಣಿಕ್ಯ 'ದಂತಿದ್ದು ಹೆರಿದಾಸರ ವೆ ಶೈ ವಿಧ್ಯಮಯವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಚನ 
ಸಾಹಿತ್ಯಗಳಿಂದ ಮತ್ತ ಷ್ಟು ಪ್ರ ME ಉಗಾಭೋಗ, ಸೂಳಾದಿಗಳು, 

ತ್ರಿಪದಿ, ರಗಳೆ, ಸಾಂಗತ್ಯ” ಇತ್ಯಾದಿ ಜಾತಿಯ ಕಾವ, ಕೈಗಳನ್ನು ಭಾವ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಗಳು 

ಡದಂತೆ ಗಮಕಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧ ತಿ ಬೆಳೆಯಿತು. ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನ 

ಭಾರತ, ಲಕ್ಷಿ ಬಶನ ಕಾವ್ಯ ಇತ್ಯಾ ದಿಗಳಿಂದ ಗಮಕ ಮತ್ತು ಗಮಕೆಗಳಿಗೆ ಬ್ರಹತ್ 

ಸ್ಥಾನವೇ ಎದು. 

ಗೆಮಕವು ಹೇಗಿರಚೀಕು? “ಕವಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತರು. ರವಿಕಾಣದುದನ್ನು 

ಅವರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಪದಗಳ ಸರಿಯಾದ ಅರ್ಥ, ಉಚಿತ ಪ್ರಯೋಗ, ಪದಭಂಡಾರ, 

ಪ್ರತಿಭೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಅವರ ಅಧೀನ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪದಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ಮನೋಹರ 
ವರ್ಣನೆ. ಹೆ ದಯಂಗಮವಾದ ಮಾತುಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವರು. 

“ ಭಾಷೆ ಎಂಬುದು ಕವಿಗಳ ಸೊತ್ತು. ಅಭಿಪ್ರಾ ಯವೆಂಬ ಕನ್ನಿಕೆಗೆ ಭಾಷೆಯೆಂಬ 

ಮೋಹದ ರೂಸದ ಉಡುಪನ್ನು ಉಡಿಸಿ, ಅಲಂಕಾರವೆಂಬ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ, 
ಆ ಕನ್ನಿಕೆಯ ಮೋಹೆನಾಸ್ತ್ರದಿಂದ ದಿಗ್ಬ್ವ್ರಾಂತರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ? (ಗಮಕ 

ರಹಸ್ಯ ಪು. ೧೮). ಹಿಂದೆ ಜನರು « ಕುರಿತೋದದೆಯುಂ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಗ 

ಪರಿಣತಮತಿ 'ಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಗಮಕ ಪಠಣದಿಂದ ಭಾಷಾವಿವೇ ಚನಾಶಕ್ತಿ 
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ಬಂದಿರಬೇಕು. ಕಾವ್ಯಗಳ ರಸಾಸ್ವಾದನ ಮಾಡುವುದು ವಾಚನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. 

ಈ ವಾಚನತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವನು ಗಮಕಿ. ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ 

ಕವಿಚಕ್ರವರ್ತಿಗಳಾಗಿದ್ದ ಪಂವ, ರನ್ನ, ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ, ಹೆರಿಹರ, ಕುಮಾರವ್ಯಾಸ, ವೊನ್ನ, 

ವನೆರಹೆರಿ ಮುಂತಾದವರು ಮಹಾಕಾವ್ಯಗಳ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿ ಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಹೋಗಿದ್ದಾ ಶಿ. 

ಗಮಕಿಯು ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹೃದಯರ ಮಧ್ಯೆವರ್ತಿ. ಹಿಂದಿನ ಕವಿ 

ಶ್ರೇಷ್ಠರು ರಚಿಸಿದ ಕಾವ್ಯಸಂಪತ್ತಿನ ಪ್ರತಿನಿಧಿ; ಅವರ ಕಾವ್ಯಸುಥೆಯನ್ನು ನಮಗೆ 

ನೀಡುವ ಮಹೋಸಪಕಾರಿ ಕಾವ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಸ, ಅಲಂಕಾರ, ಅರ್ಥಸಂಪತ್ತು 

ಮತ್ತು ಗುಣ ವಿಶೇಷಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲಾ ಮೊದಲು ತಾನು ಗ್ರಹಿಸಿ, ಅನುಭವಿಸಿ, ತರುವಾಯ 

ಅದರ ರಸಪಾಕಮಾಡಿ ರಸಿಕರಿಗೆ ಹಂಚುತ್ತಾನೆ. ಕಾವ್ಯ ರಾತಿಗೂ ಅದರ ಮುಖ್ಯ ರಸ 
ಸಂಪತ್ತಿಗೂ ಸೇತುವೆಯಂತಿದ್ದು ಅದರ ಅರಿವಿನತ್ತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಾನೆ. 

ಒಂದು ಕಾವೃಭಾಗವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ 

ಲರ್ಥವಾಗುವಂತೆ, ತಾನೂ ಆನಂದಿಸಿ, ಅನುಭವಿಸಿ, ರಾಗ ಮತ್ತು ರಸಬದ್ದ ವಾಗಿ 
ವಾಚಿಸುತ್ತಾನೆ. ಕವಿಯ ಕಾವ್ಯದ ಸೊಬಗು, ಅರ್ಧದ ಸೊಬಗು, ಪದಲಾಲಿತ್ಯದ 
ವೈಖರಿ, ಭಾವವೈ ಭವ ನಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಗಮಕಿಯ ಶ್ರಮವೇ ಮುಖ್ಯ. 
ಅವಶ ವಾಚನ ಕಲೆಯೇ ರಸಪುಷ್ಕಿ. ಅವನ ವಾಚನವು ಕೇಳುವವರ ಕಿವಿಗಳಿಗೆ 
ಇಂಪು, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸೊಂಪು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ತಂಪು ಉಂಟಾಗುವಂತಿರಬೇಕು. 
ಗಮಕವು ಹೇಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಲವಕುಶರ ಗಮಕ 
ಕೌಶಲದಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು 

ಹುಶೀಲಮೌತು ಧರ್ಮಜ್ಞಾ ರಾಜಪುತ್ರಾಯಶಸ್ವಿನೌ | 

ಭ್ರಾತರೌ ಸ್ವರಸಂಪನ್ನೌ ದದರ್ಶಯಾ ಶ್ರಮವಾಸಿನಾ ॥| 
ಪಾಠಗೇಯೇ ಚ ಮಧುರಂ ಪ್ರಮಾಣೆ ಸ್ರಿಭಿರನ್ವಿತಂ | 
ಜಾತಿಭಿಃ ಸಪ್ತಭಿರ್ಯುಕ್ತಂ ತಂತ್ರೀಲಯ ಸಮಪ್ರಿತಂ || 
ರಸ್ಸೆ ಶೃಂಗಾರ ಕರುಣಾಹಾಸ್ಯ ರೌದ್ರಭಯಾನಕ್ಷೆಃ | 
ವೀರಾದಿಭಿಃ ರಸ್ತ್ರೆರ್ಯುಕ್ತಂ ಕಾವ್ಯಮೇತದಗಾಯತಾಂ | 

ಗಾಯಕಫಿಗೂ ಗಮಕಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲ. ಗಾಯಕನ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು 
ಕುಮಾರವ್ಯಾಸನು ಇಂತು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾನೆ 

ಗ್ರಾಮ ಮೂರರ ಸಂಚರಣೆಗಳ 

ಸೀಮೆಯಲಿ ಸರಿಗಮ ಪದನಿಗಳ 

ನೇಮತಪ್ಪದೆ ಹೆರಣ ಭರಣದ ಸೆಂಪುತಿರುಪುಗಳ 

ಕೋಮರಲಿತ ಶಾರೀರ ಹೈ ದಯದ 
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ರಮಣೀಯುಕ ರಚನೆಯಲಿ ಸ 

ನಾಮನೆನಿಸುವನೆ ಗಾಯಕನರಸಕೇಳೆಂದ ॥ 

ಇವೆಲ್ಲಾ ಗಮಕೆಗೂ ಸಲ್ಲತಕೃದ್ದೇ. 
ನಿಜಗುಣ ಶಿವಯೋಗಿಯು (೧೫ ನೆ ಶ.) ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗಮಕಿಯ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು 

ಇಂತು ನಿರೂಪಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

“ ಗಾನತಾನಮಾನಂಗಳಂತೋರಿ ಯತಿ ಚರಣಾರ್ಡೋಲ್ಲೇಖಾದಿ 
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮಿಶ್ರವರಿತು ಪದಸಂವ್ಯಕ್ತಿಗೈದು ಕೇಳ್ವರಿಗಿಂಪು 

ಗೊಳಿಸಿ ಮೃದುಮಧುರ ವ್ಯಕ್ತ ವರ್ಣೋಚ್ಚಾರಣದಿಂ 

ಭಾವಸೂಚಕರಾದ ಗಮಕಿಗಳಿಂ ತುದ್ಲಿ ೇತರಾಗಿ ? 

ಷಡಕ್ಷರಿಯು (೧೬೫೩) ಗಮಕದ ರೂಪರೇಖೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿರುವ 

ರೀತಿಯಿದೆ ೭ 

ಕವಿ ವಿಬುಧರ ಕಿವಿಯೋಳ್ ಸೂಸುವ 

ನವರಸ ಮಿಳಿದು ತೀನಿ ತನುವಂ ಮನಮಂ 

ಕವಿದು ಪೊರಸೂಸಿತೆನೆ ಪೊ 

ಣ್ಮುವ ಸುಖಬಾಷ್ಟಂ ತುಳುಂಕೆ ಪೇಳ್ದುದು ಕೃತಿಯಂ |, 

ತವ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶನು (೧೭೦೦) ಪ್ರಬಂಧೆದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವಿವರಿಸಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ಓದುವಾಗ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಗಮಠಿಸಬೇಕೆಂದು ಸೂಚನೆಯಿತ್ತಿ ದ್ದಾ ನೆ. 

“ ಚತುರ ಪದಗತಿಯ ಸರಸಧ್ವೆನಿಯೆ ವರ್ಣ ಶೋ 

ಭಿತದಲಂಕಾರದ ಸುಲಕ್ಷಣದ ಲಾಲಿತ 

ಶೃತಿರಂಜನದ ವಿಶೇಷಾರ್ಥ ಸಂಚಿತದ ವಿಸ್ತಾರದಿಂ ಪೊಸತೆನಿಸು 

ನುತ ಸತ್ಯವಿ ಪ್ರೌಢೆತರ ಸುಪ್ರಬಂಧೆದಂತೆ * 

ಹೀಗೆ ಗಮಕದ ರೂಪರೇಖೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿವೆ. 

ಗಮಕ ಮತ್ತ್ತು ಸಂಗೀತಕಾವ್ಯವಾಚನವು ಮೋಹನದ ತನಿರಸವಾಗಿ, 
ಕರ್ಣಾಮೃತವಾಗಿ, ತನುವನ್ನು ಹೊಕ್ಕು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂಡಬೇಕಾದರೆ ಅದಕೆ 

ಸಂಗೀತದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಬೇಕು. ಸಂಗೀತದ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮೂರು ಸ್ಥಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವ ಶಾರೀರ, ರಮುಣೀಯಕ ರಾಗಭಾವಗಳುಳ್ಳ ಕಂಪಿತ, ಮೂರನೆ 

ಇತ್ಯಾದಿ. ಯಾವ ರಸಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಗ ಅಥವಾ ರಾಗಗಳು ಉಚಿತ ಎಂಬುದನ್ನು 

ತಿಳಿದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಸವನ್ನೂ ರಾಗರಸವನ್ನೂ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ, ಸಾಹಿತ್ಯದ ನೊಬಗನ್ನು 

ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು. ರಸಕ್ಕೆ ಹೊಂದದ ಯಾವುದೋ ರಾಗದಿಂದ ವಾಚಿಸಬಾರದು. 

ಗಮಕದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವು ಪ್ರ ಧಾನವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಹಿತ್ಯರಸ ಭಾವಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ 

ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಗಮಕಿಗೆ ೨೦-೩೦ ರಾಗಗಳಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪರಿಚಯ 

ವಿರಬೇಕು. ಯಾವ ರಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಸ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಿಂದ 
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ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಶೃಂಗಾರಕ್ಕೆ ಭೊಪಾಳಿ, ಯಮನ್ ಕಲ್ಯಾಣ್, ಫರಜ್, 
ಕಾಂಭೋಧಿ, ಖಮಾಚ್, ನವರೋಜ್, ಸುರಟಿ, ಕಾಪಿ, ಭೈರವಿ, ಶಂಕರಾಭರಣ ; 
ವೀರರಸಕ್ಕೆ ಬಿಲಹರಿ, ಅಠಾಣ, ಕೇದಾರಗೌಳ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ, ಪಂತುವರಾಳಿ ; 

ಕರುಣರಸಕ್ಕೈ ಆಹಿರಿ, ಗೌಳೀಪಂತ್ಕು ಶಹಾನ, ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ; ಭಯಾನಕಕ್ಕೆ 

ಮಾಳವ, ಪಂತುವರಾಳಿ, ಭೈರವಿ, ರೇಗುಪ್ತಿ; ಅದ್ಭುತಕ್ಕೆ ಬೇಹಾಗ್, ಭೀಭತ್ಸಕ್ಕೆ 
ವರಾಳಿ, ಶಾಂತಕ್ಕೆ ಸಾಮ, ಆನಂದಕ್ಕೆ ಬಿಲಹರಿ, ಮೋಹೆನ, ಭಕ್ತಿಗೆ ಕೇದಾರಗೌಳ, 

ತೋಡಿ, ಭೈರವಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯಕ್ಕೆ ನೀಲಾಂಬರಿ, ಕಾಂಬೋಧಿ, ವ್ಯಥೆಗೆ ಯದುಕುಲ 

ಕಾಂಬೋಧಿ, ಅಹಂಶಾರಕ್ಕೆ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ, ಜಂಬಕ್ಕೆ ಸುರಟ, ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು 

ದೈನ್ಯಕ್ಕೆ ರೀತಿಗೌಳ, ಪೂರ್ವಿಸಲ್ಯಾಣಿ, ಅಸೂಯೆಗೆ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಇದಲ್ಲದೆ 

ಯಾವ ರಾಗಕ್ಕೆ ಯಾವ ರಾಗವು ಸೂಕ್ತ, ರಸಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ವೃತ್ತವನ್ನು ಕೂಡ 

ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಗಮಕೆಯು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮತ್ತೊಂದು ಅಂಶವಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ 

ಕವಿಯೂ ತನಗೆ ಕರಗತವಾದ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಒಂದೊಂದು 

ಕಾವ್ಯವು ಒಂದೊಂದು ಬಗೆಯ ನಡೆಯಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತದೆ. ಕಾವ್ಯವನ್ನು ವಾಚಿಸುವಾಗ 

ಅದು ಯಾವ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ, ಅದರ ಸ್ವರಲಾಸ್ಯವೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ 

ಅದನ್ನು ಮೆರಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಗಮಕಕಲೆಯು ಕಾವ್ಯರಸ್ಕ ಗಾನರಸ ಮತ್ತು 
ಲಯಬದ್ಧ ವಾದ ನಡೆಯ ಮಧುರಸಂಗಮ. ವಾಚನವು ಹೇಗಿರಬೇಕೆಂಬುದು 

ಈ ಪದ್ಯವು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. 

ಎಡರದೆ ತಡೆಯದೆ ತಲೆಯಂ 

ಕೊಡಹದೆ ರಸಮಂ | 

ಕೆಡಿಸದೆ ಸರ್ವರ ಚಿತ್ತ 

ಕೆ_ಡಬಡಲೋದುವನೆ ಗಮಕಿ ಕನ್ನಡ ಜಾಣಾ | (ನೀತಿಸಾರ) 

ಕಾವ್ಯಾನಂದದ ಕಲ್ಪನಾವಿಲಾಸ, ಮಾತಿನ ಪಲುಕು ಕುಲುಕುಗಳು, 

ಏರಿಳಿತಗಳು, ಶಬ್ದ ಗಳ ನಿನಾದ, ಸಂಗೀತದ ನಾದ, ನಡೆ, ಗತಿ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಿಸಮನಾಗಿ 

ಸೇಶಿಪ? ಗಮಕಕಲೆಯು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹೊಳೆದು ಚಿತ್ತಾಕರ್ಷಕವಾದ 

ಕಾವ್ಯರಾಶಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. 

ಜೆಲುವಿರೆ ಬರೆವರ ನೆ ಯೋಳ್ 

ಇಂಪಿರೆ ಒರೆವರ ಬಾಯೋಳ್ 

ಸವಿಯಿರೆ ಕೇಳ್ವರ ಕೆನಿಯೋಳ್ 

ಬಾಳ್ವುದು ಭಾಷೆಯು ನಾಡೋಳ್ (ಕೆ.ಟ.ಆರ್. ಅಯ್ಯಂಗಾರ್) 

ಗೆವತಕಕ್ರಿಯ-- ಇದು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೫ನೆಯ 
ಮೇಳದ ಹೆಸರು. ಇದು ೫೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನ ಶ್ರಮದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ರಿಗಮಪದಸ 
ಅ; ನಿದಪಮಗಮರೀಸ 

ಗವಂಕಪ್ರಿ ಯೊಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆಯೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧೆನಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದಸ 

ಅಃ ಸದಪಮುಗರಿಸ 

ಗವಾನಸರಸೀರುಹ--ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಗರಿಗಮಪದಸನಿ 

ಅಃ ದಪ ಮಗರಿಸಧಿ ಸ 

ಗೆಮಳಕಸ್ವರ- ಗಮಕ ಸಹಿತವಾದ ಸ್ವರ. 

ಗವುಕಸಾವಮಂತ-ಈ ರಾಗವು ೪೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶುಭಪಂತುವರಾಳಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಗಮಪನರಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಗಮನಕ್ರಿಂತು-- ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರ ಮದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗಮುರಿಸ 

ಗೆಮನಭಾಸ್ಕರ ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆಯೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗಸ 

ಗೆಮನತರಂಗಿಣಚಿ ಈ ರಾಗವು ೩೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನಶಭ್ಸೈರವಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ೯ 

ಆ: ಸರಿಮಗರಿಮನಿದನಿಪದರನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಗಮುನನಿರ್ವುಖ-ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. _ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮರಿಸ 
ಗಮನಪ್ರಿಂಯ--೫೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. 

ಸ 
A 
ಸ 
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ಗಮನಶ್ರಮ-ಇದು ೫೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. ೯ನೆಯ ಚಕ್ರವಾದ 

ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರದ ೫ನೆ ಮೇಳ. ರಾಗಾಂಗರಾಗ. ಸರ್ವಸ್ವರಗಮಕವರಿಕ ತ್ರಿಸ್ಥಾ ಯಿರಾಗ 

ಮತ್ತು ಉಭಯ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ. ಶುದ್ಧರಿಷಭ, ಅಂತರಗಾಂಧಾರ, ಪ್ರತಿಮದ್ಯಮ, 

ಚತುಶ್ರುತಿಧ್ಛೈವತ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿನಿಷಾದಗಳು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಥಾ ನಗಳು. ಷಡ್ಡ 

ಸ್ವರವು ಗ್ರಹೆ, ಅಂಶ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಸ್ವರ. ಗಾಂಧಾರ, ಧೈವತಗಳುು ಗಾಂಧಾರ, 

ನಿಷಾದಗಳು, ಮಧ್ಯಮ, ಫಿಷಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಾದಿ ಸಂವಾದಿಗಳು. ಭಕ್ತಿರಸ 
ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ರಾಗ. ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ ಗಮನಾಶ್ರ ಯ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು 

ಹೆಸರಿದೆ. ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ಲನವರು « ಪಾರ್ವತೀ ಶಮಾಂಪಾಹಿ ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು 

ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಗಮನ ಲಲಿತ--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ 

ಗ್್ಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಸಗಮಪದರಿದಸ 

ಅಃ ಸದಮಗರಿಸ 
ಗತಿ ಭೇದಗಳಂ--ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪಾದಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆತ್ತು ವಿಧವಾದ 

ಗತಿಭೇವಗಳಿವೆ. ಅವು ಹೆಂಸೀಗತಿ, ಮಯೂರೀ, ಮೃಗೀ, ಗಜಗತಿ, ತುರಂಗಿಣೀಗತಿ, 

ಸಿಂಹೀ, ಭುಜಂಗ, ಮಂಡೂಕೀ, ವೀರ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಗತಿ. 

ಗತಿ_-ಗತಿ ಎಂದರೆ ಒಂದು ನಡೆ, ಒಂದು ಧಾಟ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು 

ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಸಾಕು. 

ತಜಅಚನಂತೋಂ 

ತಅಅಅಅನವಂ 

ತೋಂತಆಅನಂ 

ಎಂಬ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ತಾನದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೊಂದು 
ಗತಿಯುಂಟು. ಗತಿ ಎಂದರೆ ಓಟ, ಕಾಲ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥ. ಒಂದು 

ಕೃತಿಯನ್ನು ದ್ರು ತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರು ಎಂದು ಹೇಳುವುದು 

ವಾಡಿಕೆ. ಸಂಗೀತವು ದ್ರುತಲಯ ಅಥವಾ ಚೌಕಲಯದಲ್ಲಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ 

ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಗತಿ ಎಂದರೆ ತಾಳಾಸ್ತರಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಓಟವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಸಂಗೀತ ರಚನೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಅದರ ಗತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತ ಡೆ ತಾಳದಲ್ಲಿ 

ಅದರ ಜಾತಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲವು ಅದಕ್ಕೆ 

ತಕ್ಕ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲದ ಅಂಗಗಳು ತಾಳದ 
ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ತಾಳದಲ್ಲಿ ತಿಶ್ರ (೩), ಚತುರಶ್ರ (೪), ಖಂಡ (೫), 
ಮಿಶ್ರ (೭), ಸಂಕೀರ್ಣ (೯)--ಎಂಬ ಐದು ಬಗೆಯ ಗತಿಗಳಿವೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ 
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ಆದಿತಾಳ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಕಂಡ ಐದು ಬಗೆಯ ಗತಿಗಳುಳ್ಳ ಆದಿತಾಳವನ್ನು ನಾವು 

ಭಾವಿಸಬಹುದು. ಬರಿಯ ಆದಿತಾಳವೆಂದರೆ ಅದು ಚತುರಶ್ರಗತಿ ಆದಿತಾಳವೆಂದರ್ಧ. 

ಇದು ಬಹಳ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾದ ತಾಳವಾದುದರಿಂದ ಕೃತಿಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಈ 

ತಾಳದಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದು ಕೃತಿ ಅಥವಾ ರಚನೆಯು ಖಂಡಗತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎಂದರೆ ಅದರ 
ಪ್ರತಿ ತಾಳಾಕ್ಷರವು ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಎಂದರ್ಥ. ಒಂದು ರಚನೆಯು 

ತಿಶ್ರಗತಿ ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಪ್ರತಿ ಆವರ್ತಕ್ಕೆ 8x3= 24 ಮಾತ್ರಾ ಕಾಲವೆಂದರ್ಥ. 

ಮೇಲ್ವಂಡ ಗತಿಭೇದಗಳಿಂದ ೩೫ ಸೂಳಾದಿ ತಾಳಗಳು ೧೭೫ ಬಗೆಯ 

ತಾಳಗಳಾಗುತ್ತವೆ. 

ಗದ್ಯ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಗದ್ಯ ಅಧವಾ ಪದ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು 

ಅಥವಾ ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ' 

ಗದ್ಯಪದ್ಯಸಾಹಿತ್ಯ---ಸಂಗೀತ ರಚನೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಭಾಗಶಃ 

ಪದ್ಯರೂಪವಾಗಿಯೂ, ಭಾಗಶಃ ಗದ್ಯರೂಪವಾಗಿಯೂ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಗದ್ಯ ಪದ್ಯ 

ಸಾಹಿತ್ಯವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಗಣ--ಅಲಂಕಾರ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಮುಖ್ಯಗಣಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು 

ಉಪಗಣಗಳಿವೆ. ಎಂಟು ಮುಖ್ಯಗಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. 

ಮ ಗಣ ಎ. ಮೂರು ಗುರು 

ಭ ಗಣ -- ಒಂದು ಗುರು ಎರಡು ಲಘು 

ಜ ಗಣ --. ಒಂದುಲಘು- ಗುರು ಲಘು 

ಸ ಗಣ - ಎರಡು ಲಘುಲಘು 

ನ ಗಣ - ಮೂರು ಲಘು 

ಯೆ ಗಣ -. ಒಂದು ಲಘು ಎರಡು ಗುರು 

ರ ಗಣ - ಒಂದು ಗುರು--ಲಘು-- ಗುರು 

ತ ಗಣ -. ಎರಡು ಗುರು--ಒಂದು ಲಘು 

ಗುರು ಎಂದರೆ ದೀರ್ಥ, ಲಘು ಎಂದರೆ ಪ್ರಸ್ತ. 

ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ೧೦೮ ತಾಳಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳುವ ಶ್ಲೋಕಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಗಣದ 
ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಹೆಸರನ್ನೂ ಹೇಳಿದೆ. 

ಗಣಿತನಿನೋದಿನಿ -ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣಿತವಿನೋದಿನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. 

ಆಃ ಸಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಗಣೇಶಾಷ್ಟ್ರ ಪದಿ-_ಇದು ಗಣೇಶನನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಕೃತ ಭಾಷೆಯೆಲ್ಲಿರುವ 

ರಚನೆ ಇದು ಜಯದೇವನ ಅಷ್ಟಪದಿಯೆ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
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ಗಣೇಶಯ್ಯ ಗಾರು--ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯರು. 

ಗೆರೆಲಾರಿ “ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾ ಚಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಗರಿಗೆದ್ಯ--ಈ ರಾಗವು ೫೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಣ್ಮ್ಮಖಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಥಿಸಗಮಪದರಿ 

ಅ: ದಪಮುಗರಿಸ ಕಿ ಸ 

ಗರುಡಪ್ರಿ೦ಯು-- ಈ ರಾಗವು ೪೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಶುಭಪಂತುವರಾಳಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸರಿಸನಿದಪಮರಿಗರಿಸ 
ಗರುಡಭ್ರ ಮರಿ ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪಾದಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭ್ರಮರಿ. 

ಒಂದು ಮೊಣಕಾಲನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಊರಿ, ಇನ್ನೊ ಎದು ಕಾಲನ್ನು ಆದಕ್ಕೆ” ಅಡ್ಡ 
ಲಾಗಿ ಚಾಚಿ ಕೈಗಳೆರಡನ್ನೂ ಚಾಚಿ ಸುತ್ತು ತಿರುಗುಪುದಕ್ಕೆ ಗರುಡಭ್ಛ್ರ ಹ ಬ 

ಹೆಸರು. 

ಗರುಡಧ್ವನಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಆ: ಸದಪಗರಿಸ 

ಉಪಾಂಗ ಮತ್ತು ಗಮಕವರಿಕರಕ್ತಿರಾಗ, ನಿಷಾದ ಮಧ್ಯಮಗಳು ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ 
ವರ್ಜ್ಯ. ರಿಷಭ, ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಥ್ಸ್ರೆ ವತವು ರಾಗಛಾಯಾಸ್ವರಗಳು. ಸಾರ್ವ 
ಕಾಲಿಕ ರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ತತ್ವ ಗರ ಮತ್ತು *ಅನಂದಸಾಗರನಿಶಾದನಿ 

ಎಂಬ ರಚನೆಗಳು ಈ ರಾಗದ ತ್ರ ಸಿದ್ಧ ಕ್ಫ ತಿಗಳು. ಪಲ್ಲವಿ ಶೇಷಯ್ಯ ೮್ ರವರ 
ನೀತೊಜೆಪ್ಪ ಗ ಮತ್ತು ಗರ್ಭಪುರಿಯನರ ಬಮಿನೇರಮು ಎಂಬುವು ಈ ಗ ಇತರ 
ಕೃತಿಗಳು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಈ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವೇದದ ತತ್ವಸಾರವು ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗಿರುವುದ 
ರಂದ ಈ ರಾಗಕ್ಕೆ ಗರುಡಧ್ವೈನಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ದ್ದಾ ರೆ. 

ಚನುಜ ಫೀಟೀ ಈ ರಾಗವು ೪೫ನೆ “ಮೇಳಕರ್ತ ಶುಭಸಂತುವರಾಳಿಯ 
ಒಂದ 'ಜವ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದಮಪಷದನಿಸ 

ಆ: ಸನಿಪಮರಿಸ 



ಸಂಗೀತ ಹಾರಿಭಾಷಿಕೆ ಕೋಶ ೨ಿ೭ಷ್ಲಿ 

ಗರುಡವರಾಳಿ - ಈ ರಾಗವು ೫೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೆರ್ಮವತಿಯೆ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | j 

ಆ: ಸರಿಗಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ಗೆರುಡಹೆಸ್ತ ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಸಂಯುತ ಹೆಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಹೆಸ್ತಮುದ್ರೆ. ಎರಡು ಅರ್ಥೆಚಂದ್ರ ಹೆಸ್ತಗಳನ್ನು ಒಳೆಮುಖವಾಗಿ ತಿರುಗಿಸಿ 

ಹೆಬ್ಬೆ ರಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಿಡಿಯುವುದು ಗರುಡ ಹಸ್ತವಾಗುತ್ತದೆ. ಗರುಡನನ್ನು 

ಸೂಚಿಸುವ ಅರ್ಧದಲ್ಲಿ ಈ ಹಸ್ತವಿನಿಯೋಗವಾಗುವುದು 

ಗವಾಂಭೋದಿ--ಇದು ೪೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. ರಾಗಾಂಗರಾಗ. 

ಷಡ್ಜ, ಶುದ್ಧ ರಿಷಭ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ, ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ, ಪಂಚಮ, ಶುದ್ಧಢ್ಛೆ ವತ 

ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ನಿಷಾದಗಳು ಸ್ವರಸ್ಥಾ ನಗಳು ರಿಷಭ ದ್ರೈವತಗಳು ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರ 

ವಶಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಾದಿಸಂವಾದಿಗಳು. ಗಾಂಧಾರ, ಮಧ್ಯಮ, ಧೈವತಗಳು ರಾಗದ 

ಛಾಯಾ ಮತ್ತು ಜೀವಸ್ತ್ವರಗಳು. ಷಡ್ಡಸ್ವ್ರರವು ಗ್ರಹ, ಅಂಶ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಸ್ವರ. 

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ ಮತ್ತು ಶೋಕರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಗ. 

ಗಾಡಿಚಕ್ಕೆ-- ವೀಣೆಯ ದಂಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅಳವಡಿಸಿರುವ 

ಮರದ ಚಕ್ಕೆ, ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೇಣವನ್ನು ಕೂರಿಸಿ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳನ್ನು ನೆಡುತ್ತಾರೆ. 

ಗಾತ್ರದಂಡಿ--ನೀಣೆಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವ ನಂ, ತೋಂ ಇತ್ಯಾದಿ ತಾನವನ್ನು 

ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಗಾತ್ರದಂಡಿತಾನವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಗಾತ್ರವೀಣಾ--ನಾರದಶಿಕ್ಲಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಮಾನವನ 
ಕಂಠಶ್ರೀಗೆ ಗಾತ್ರವೀಣಾ ಎಂದು ಹೆಸರು 

ಗಾಥ--ಗೀತದಂತೆ ಹಾಡಲ್ಪಡುವ ಒಂದು ಹಾಡು. 

ಗಾಥಿಕ-_ಇದು ವೇದದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 

ಗಾನ--ಇದು ಗಾಯನ, ತಂತೀವಾದ್ಯ, ವೀಣೆ, ವೇಣು ಇವುಗಳ ಸಂಗೀತ. 

ಗಾನಕಾಲ-- ಗಾನ ಮಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ವೇಳೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ರಾಗಕ್ಟೂ ಗಾನಕಾಲವನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಗಾನೆಕಾಲಚೆಂದ್ರಿಕ —ಅರಿಪಿರಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣಮೂರ್ತಿ ವಿರಚಿತವಾದ 

(೧೯೩೩) ಒಂದು ಸಂಗೀತಶಾಸ್ರ್ರಗೃಂಥ. 
ಗಾನಕಲಾಜೋಧಿನಿ -ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಎನ್. ಸಿ. ಪಾರ್ಧಸಾರಥಿ 

ವಿರಚಿತ(೧೯೫೧)ವಾದ ಒಂದು ತೆಲುಗಿನ ಸಂಗೀತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತ ಕ. 

ಗಾನಕೆಥಾ- ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ನಿರೂಪಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಥೆ. 

ಗಾನಕ್ರೈ ವು ಇದು ಸಂಗೀತರಚನೆಯ ವಏನಿಧ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ 

ಪದ್ಧತಿ. ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗೆ ಪುನರುಕ್ತಿಯಿಲ್ಲದೆ ಗೀತವನ್ನು ಹಾಡು 



೨೭೪ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ತ್ತಾರೆ. ಕ್ಲತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಂಗತಿಯನ್ನು ಎರಡು ಸಲ ಹಾಡಲಾಗುವುದು. ಪಲ್ಲವಿಯ 

ನಂತರ ಅನುಪಲ್ಲವಿಯನ್ನೂ, ತರುವಾಯ ಚರಣವನ್ನೊೂ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ 
ಸ್ವರಸಾಹಿತ್ಯವಿದ್ದತೆ, ಅನುಪಲ್ಲವಿಯ ನಂತರೆ ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರದ ಭಾಗವನ್ನೂ, ಚಿಟ್ಟಿ ಸ್ವರದ 

ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನೂ ಚರಣದ ನಂತರ ಹಾಡುವರು. ಇದೇ ಗಾನಕ್ರಮ. 

ಗಾನಗೀತ--ಸಂಗೀಶ ಕಲೆಗೆ ಸೇರಿದ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಗಾನಗೀತಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಇವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಜನಪದಗೀತೆಗಳು ಅಜ್ಞಾತ 

ರಚನಕಾರರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಅವು ಅನಾದಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ನೇರಿವೆ 

ಗಾನಚಕ್ರವರ್ತಿ--ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರೂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಗಾಯಕರೂ ವೈಣಿಕರೂ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದ ವೀಣೆ ಕುಪ್ಪಯ್ಯರ್ರಿಗೆ ಈ 

ಬಿರುದು ಇತ್ತು. 

ಗಾನತತ್ವಾಮೃತ ಜೋಧಿನಿ--ವೀಣಾಬಸವವ್ಪ ನವರು ಬರೆದಿರುವ ಕನ್ನಡೆದ 

ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಧ. 

ಗಾನಪ್ರಿಂತೊ-(೧) ಶಿವನ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನಾಮ. 

(೨) ಇದು ೧೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಂಕಾರದ್ವೆ ನಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಸ 

ಅ; ಸೆದಮಗರಿಸ 
ಗಾನಜೋಧಿನಿ ಸಿ. ತಿರುಮಲಯ್ಯನಾಯ್ಡು ವಿರಚಿತ (೧೯೦೬) ವಾದ 

ತೆಲುಗಿನ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ. 

ಗಾನಭಾಸ್ಕರ--ಕೆ. ವಿ. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರಚಿಸಿರುವ ಪಾಂಡಿತ್ಯ 

ಪೂರ್ಣವಾದ ತೆಲಾಗಿನ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ (೧೯೩೪) ಮತ್ತು ಪಠ್ಯ 

ಪುಸ್ತಕ. 
ಗಾನವಂಂತೂರಿ-ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧೆವಿಯೆ 

ಒಂದು 'ಜವ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಗದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಮಪಮಗರಿಸ 
ಗಾನನ್ಯೂರ್ತಿ ಈ ರಾಗವು ೩ನೆಯೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. ಶುದ್ಧರಿಷಭ, 

ಶುದ್ಧ ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ, ಶುದ್ಧ ದೈವತ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿನಿಷಾದವು ಈ ರಾಗದ 

ಸ್ವರಗಳು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಹಣಾವರೋಹಣವಿರುವ ರಾಗ, ಹಡ್ಚಸ್ವರವು 

ಗ್ರಹಾಂಶನ್ಯಾಸ ದನಿಸರಿಗಾರಿಸ ಎಂಬುದು ರಂಜಕ ಪ್ರ ಯೋಗ. ವೀರ 

ಮತ್ತು ಅದ್ಬುತ ರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಕ್ತಿರಾಗ. ಮಧ್ಯಮ, ನಿಷಾದಗಳು ರಾಗ 

ಛಾಯಾಸ್ತರಗಳು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ «€ ಗಾನಮೂರ್ತೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ > ಎಂಬುದು ಈ 

ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 
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ಗಾನಾಮತಮುಟ. ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶಶಾಶ್ರಿ ವಿರಚಿತವಾದ (೧೮೯೩) 

ತೆಲುಗಿನ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ. 

ಗಾನವಂಂಜೂಷ--ವೀಣೆ ಅನಂತಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯರ್ ವಿರಚಿತವಾದ (೧೯೩೪) 
ತಮಿಳಿನ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ ಸ್ರಗ್ರಂಥ. 

ಗಾನನಾಬಿಕ-ಗೇಯನಾಟಕ ಅಧವಾ ಸಂಗೀತರೂಪಕ. 

ಗಾನಾಂಗಿ-ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಮಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದನಿದಮಪಮಗರಿಸ 
ಗಾನಂಯೋಗೆ -- ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಭಗವಂತನ ಸಾಕ್ಸಾತ್ಥ್ಯಾ ರ ಹಡೆಯು 

ವುದು ಗಾನಯೋಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಗಾನಯೋಗಿ. 

ಗಾನರಸ ಮತ್ತು ನವರಸ ಭಾರತೀಯ ಸೌಂದರ್ಯತತ್ವದಲ್ಲಿ ರಸ 

ಸಿದ್ಧಾಂತವು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಾದುಡು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ಭರತ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು 

ವಿದ್ವಾಂಸರು ನಿವೇಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ ರಸವೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಸಾರ, ರುಚಿ 

ಎಂದರ್ಧ « ವಿಭಾವಾನುಭಾವ ವ ೈಭಿಚಾರಿ ಸಂಯೋಗಾತ್ ರಸನಿಷ ನ್ರತ್ರಿ ಜಾ 

ವಿಭಾವಗಳು, ಅನುಭಾವಗಳು, ER ಭಾವಗಳು ಇವುಗಳ ಗದ ರಸ 

ನಿಷ್ಟ ತ್ತಿಯಾಗುವುದು. ಇದು ಭರತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಸೂತ್ರ ಕವಿಯ ಟಿಂಕ 

ಸಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾದ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ರಸ 

ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮತ್ತು ಅರ್ಥ "ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಗ ವಿಶೇಷದಿಂದ 

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಾವಪ್ರ ಚೋದನೆಯಾಗಿ ಅನುಭವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಕ 

ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ, ತು ಮತ್ತು ಅಭಿನಯದಿಂದ ರಸೋತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗು 

ತ್ತದೆ. ಮ ನಸ್ಸು » ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಕೆವಿ ಈ ರರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿ ಯೆಯಿಂದ ರಸಾನುಭವ 

ಒದಗುತ್ತ ದೆ. 'ತ್ಯನಾದಿಕದಲ್ಲಿ ಮಾತು, ನಟನೆ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯಗಳಿಂದೆ 

ರಸಾನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಸಂಗೀತ ಮಾತ್ರ ದಿಂದಲೇ ರಸಾಮುಭವವುಂಬಾಗು 

ವುದು ಈ ಕಲೆಯ ವೈ ಶಿಷ್ಟ್ಯ. ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಜೋಷಿ ಅವುಗಳ ಸ್ಥಾ ಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ತೆ 

ಹಾಡಿದರೆ ರಾಗ ಹುಟಿ' ಸಕಳ್ಳುತ್ತ ಡೆ. ಗಾಯಕನು ರಾಗದ ಜಾವ ಕ ಹಕ 

ಅದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಿ, ಹೃ ದಯದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿ, ಗಂಟಲಲ್ಲಿ ಹೊರ 

ಹೊಮ್ಮಿಸಿ ಸಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯ + ಕ್ರೈ ಶಿಷ್ಟ ತ್ರದ ನಿಶೇಷವು ಸೇರಿಕೊಂಡು. ರಾಗವೇ 

ಮೂರ್ತಿವತ್ತಾ ಗಿ ಆ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು! ಹೊಂದಿ ಮೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲೊಂದು 

ರಸವು ತಲೆಡೋರುತ್ತದೆ. ಅದರ ಸೌಖ್ಯವು ಕಿವಿಯನ್ನು ಆವರಿಸಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ 

ವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ರಸಗಳ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ದಾರಿ 

ಯಾಗುತ್ತದೆ 
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ಶೃಂಗಾರ, ಹಾಸ್ಯ್ಯ ಕರುಣ, ರೌದ್ರ, ವೀರ, ಭಯಾನಕ, ಭೀಭತ್ಸ, ಅದ್ಭುತ 

ಮತ್ತು ಶಾಂತ ರಸಗಳಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಿತಾಸಲಾದ ಗಾನರಸವಿದೆ. ಸಂಗೀತವನ್ನು 
ಕೇಳಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಶುದ್ಧ ಆನಂದವೇ ಗಾನರಸ. ಒಂದು ರಾಗದ ಆಲಾಪನೆ 

ಯನ್ನು ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸಂಗೀತವಾಗಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗಾನರಸಾನುಭವ 

ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ತತ್ವಾರಣ ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಶುರ್ವೇತ್ತಿ ವಶುರ್ಮೇತ್ತಿ ಗಾನ 

ರಸಂಪುಣಿಃ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು. ಸುಮಾರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ರಾಗದ 

ಆಲಾಪನೆಯ ಸ್ವರೂಪವು ವಿಕಾಸಗೊಂಡಾಗ ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯೂ ಬೆಳೆದು ಗಾನರಸ 

ವೆಂಬ ನೂತನ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ದಾರಿಯಾಯಿತು. ಭರತನು ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಕಲಾಧ್ವನಿ ಎಬ ಮಾತು ಗಾನರಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಗಾನಲಲಿತ-ಈ ರಾಗವು ೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾನಮೂರ್ತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದ'ಪಮಗರಿಸ 
ಗಾನಲೋಲ---ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಹಪಹವನಿಸ 

ಅ: ಸಥಿಷದಪಮಗಮರಿಸ 
ಗಾನವಸಂತ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜಧ್ಯರಾಗ. _ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಸಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಗಾನವಾದ್ಯ--ಸಂಗೀತಕ್ಕಾಗಿ' ಬಳಸುವ ವಾದ್ಯ. ವೀಣೆ, ಕೊಳಲು, ಪಿಟೀಲು 

ಮುಂತಾದುವು ಗಾನವಾದ್ಯಗಳು. ಗಾನಭೇದ ಪ್ರವರ್ಶಿನಿ, ನೋನೋಮವಿತಾಟರ್ 

ಮುಂತಾದುವು ಪ್ರದರ್ಶನ ವಾದ್ಯಗಳು. 

ಗಾನವಾರಿಧಿ--ಈ ರಾಗವು ೩೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಗಧೀಶ್ವರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸದನಿಪಮರಿಸ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ದಯ ಜೂಚುಟಕಿದಿ ವೇಳರಾ ಎಂಬುದು ಈ ರಾಗದ ಒಂದು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 
ಗಾನವಿದ್ಯಾತರಂಗಿಣಿ--ಕೆ. ನರಸಿಂಹನ್ ಎಂಬುವರು ರಚಿಸಿರುವ 

ತೆಲುಗಿನ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ. 
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ಗಾನವಿದ್ಯಾಪ್ರಕಾಶಿನಿ-_ಪೆರುಂಗುಲಂ ಶ್ರೀನಿವಾಸಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಎಂಬುವರು 
ಪ್ರಕಟಸುತ್ತಿದ್ದ ತಮಿಳಿನ ಒಂದು ಸಂಗೀತಪತ್ರಿಕೆ. 

ಗಾನವಿದ್ಯಾವಿನೋದಿನಿ- ವೀಣಾ ಬಸವಪ್ಪ (೧೯೧೫) ವಿರಚಿತ ಕನ್ನಡದ 
ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಧ 

ಗಾನವಿದ್ಯಾಸಂಜೀವಿನಿ--ಸಿ. ತಿರುಮಲಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಎಂಬುವರು ರಚಿಸಿದ 

ತೆಲುಗಿನ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಗ್ರಂಧ. 

ಗಾನಸಾಮವರಾಳಿ “ಈ ರಾಗವು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ೩ನೆ 

ಮೇಳ ಇದು ಸಾಮವರಾಳಿರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದರಿಸಾ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಆಧುನಿಕ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಒನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾನಮೂರ್ತಿ ರಾಗದ ಉಪಾಂಗ 

'ಜನ್ಯರಾಗ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಬೃಹದೀಶ್ವರೋ ರಕ್ಷತು ಎಂಬ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ 

ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಯು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 

ಗಾನಸ್ವಭಾವ-- ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮದರಠಕಿಪಸ 

ಅ: ಸದನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಗಾನಸ್ತಂ೦ಭ-- ಸಂಗೀತದ ಸ್ತಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿಸ್ತಂಭ, ತಾಳಸ್ತಂಭ. ದ್ವಿಗುಣತ್ತ 

ಮತ್ತು ಅನುರಣನ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸ್ವಂಭಗಳಿವೆ. 

ಗಾನಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಾವಳಿ--ಅರಿಸಿರಾಲ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ 
ವಿರಚಿತವಾದ ಒಂದು ತೆಲುಗು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥೆ. ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ 

ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಏವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಗಾನಸಿಂಧೂ ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಮಗಮಪದನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಗಾನೆಂದುಶೇಖರಂ--ತಚ್ಚೂರು ಶಿಂಗರಾಚಾರ್ಯುಲತಿ ಸಹೋದರರು 

ಬರೆದಿರುವ ತೆಲುಗಿನ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣ ಗೀತಗಳು, 
ಹಲವು ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವಿಗಳಿವೆ 

ಗಾಯಕಪಾರಿಜಚಾತಂ--ತಚ್ಚೂರು ತಿಂಗರಾಚಾರ್ಯಲು ವಿರಚಿತವಾದ 

ತೆಲುಗು ಸಂಗೀತ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು (೧೮೭೬). ಇದರಲ್ಲಿ 

ತಾನವರ್ಣಗಳಿವೆ. 
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ಗಾಯಕಸಪ್ರಿ ಯೆ ಇದು ೧೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. ೩ನೆ ಚಕ್ರದ 
ಮೊದಲನೆ ರಾಗ. ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ. ಶುದ್ಧ ರಿಷಭ, ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ, 
ಶುದ್ಧಮಧ್ಯೆಮ, ಶುದ್ಧಥೈವತ, ಶುದ್ಧನಿಷಾದಗಳು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಥಾ ನಗಳು. 
ರಿಷಭ ಥೈವತಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಾದಿಸಂವಾದಿ ಸ್ವರಗಳು. 

ಗಾಯಕವಂಂದಿನಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾರರಂಜನಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅನ ಸದಪಮಗರಿಸ 

ಗಾಯಕರಂಜನಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸದಪ,ಮಗರಿಸ 
ಗಾಯಂಕಾಲಾಸಿನಿ-_ಈ ರಾಗವು ೩೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಗಾನಂದಿನಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಯಾಲಾಪಿನಿ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. 
ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅಃ ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಗಾಯಕಲೋಚನಂ--ಇದು ೧೯೦೨ರಲ್ಲಿ ತಚ್ಚೂರು ಶಿಂಗಾರಾಚಾರ್ಯುಲು 

ರಚಿಸಿ ಪ್ರಕಟಸಿದ ತೆಲುಗು ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದ 
ನಿಯಮಗಳ ವಿವರಣೆಗಳು, ೧೦೦೦ ರಾಗಗಳ ಆರೋಹೆಣ್ರಾನರೋಹೆಣಗಳು ಮತ್ತು 
ಅನೇಕ ಅಸರೂಪ ಕೃತಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. 

ಗಾಯುಕಸಿದ್ಧಾಂಜನಂ--ಇದು ತಚ್ಚೂರು ಶಿಂಗರಾಚಾರ್ಯುಲು ವಿರಚಿತ 
ವಾದ ತೆಲುಗು ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತ. ಕಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೆಯದು (೧೯೦೫) ಇದು 
ಎರಡು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಪ್ರಥಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪೌ ಢಮಟ್ಟದ ಲಕ್ಷ ಕಿನನ್ನೂ, 
ಎರಡನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ ಜೀವನಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನೂ ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ 
ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಗಾರೆವಸಿಂಹಳೆ “ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪದನಿಪದಡಪಸ 

ಅ: ಸನಿಪದಪಮಗರಿಸ 
ಗಾಂಗೇಯ ಭೊೂಷಣೆ--ಇದು ೩೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. ಉಭಯ 

ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗಾಂಗರಾಗ. ಷಟ್ಟು ತಿರಿಷಭ, ಅಂತರಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ, ತಲ 
ಶುದ್ಧಥೈ ವತ, ಕಾಕಲಿನಿಷಾದಗಳು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ವಾ ನಗಳು. ಗಾಂಧಾರ ನಿಷಾದ 
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ಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಾದಿಸಂವಾದಿಗಳು. ಗಾಂಧಾರ ಮಧ್ಯೆಮ ನಿಷಾದೆಗಳು ಜೀವಸ್ತರ 

ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಸ್ವರಗಳು. ಷಡ್ಜಸ್ವರವು ಗ್ರಹಾಂಶನ್ಯಾಸ ಸ್ವರ. ಮಂಗಳಕರವಾದ 

ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಪ್ರಧಾನರಾಗ ಹಾಗೂ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ « ಎವ್ವರೇ 

ರಾಮಯ್ಯ? ಎಂಬುದು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕೃತಿ 

ಗಾಂದಾರಂ- ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಪಕ್ ಅಥವಾ ರಾಗ. 

ಇದು ತೇವಾರಂ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಈಗಿನ ನವರೋಜ್ ರಾಗವನ್ನು 

ಹೋಲುತ್ತದೆ 

ಗಾಂಧಾರಪಂಚೆಮೆ -ತೇವಾರಂ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತದ 

ಒಂದು ರಾಗ. ಇದು ಈಗಿನ ಕೇದಾರಗೌಳ ರಾಗವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

ಗಾಂಧಾರ--ಇದು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯ 

ಸ್ವರ ಇದು ಗಾಂಧರ್ವ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವುನರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಗಾಂಧಾರವೆಂದು 

ಹೆಸರು. ಆಡು, ಕುರಿಗಳ ಕೂಗು ಗೂಂಧಾರವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು 

ಕರುಣರಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ನಾರದನ ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಸೂರ್ಯಾಂಶರಾಗ 

ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಗಾಂಧಾರಗತಿ--ಪಾರ್ಶ್ವದೇವನ ಸಂಗೀತಸಮಯಸಾರ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಬ್ಸದೇವನ 

ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಇದೊಂದು ಔಡವರಾಗದ ಹೆಸರು. 

ಗಾಂಧಾರಗತಿಕ--ಇದು ಪುರಾತನ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಭಾಷಾಂಗವರ್ಗದ ಒಂದು ಪೂರ್ವ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗ. 

ಗಾಂಧಾರಗೌಳ-_ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ 

ಗೌಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಮಗಪದನಿಸ 

ಆ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 

ಗಾಂಧಾರಗ್ರಾಮು ಇದು ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತದ ಮೂರು ವಿಧವಾದ 

ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ. ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಆಧಾರ ಸ್ವರದಿಂದ ಸ್ವರ ಸಪ್ತಕದ 

ಪೂರೈಕೆಯು ಗ್ರಾಮವೆನಿಸುತ್ತದೆ. ಭರತನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಟ್ರೂ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧಾರ 

ಗ್ರಾಮವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು ಇದು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ 

ಮೂರ್ಛನಗಳುಂಟಾದುವು. ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಾಮವೂ ಏಳು ಬಗೆಯ ಮೂರ್ಛನವನ್ನು 

ಹೊಂದಿದೆ. ಗಾಂಧಾರದಿಂದ ಏಳು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತ ರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು 

ಗಾಂಧಾರಗ್ರಾ ಮದ ಏಳು ಮೂರ್ಛನಗಳಾಗುತ್ತವೆ. 

ಗಾಂಧಾರಪಂಚ ಮ-- ಶಾರ್ಬ್ಸ್ಣದೇವನ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 
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ಗಾಂಧಾರ ಪೆಂಚೆವಿಂ-ಇದು ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ 

ಒಂದು ವಿಕ್ಫ ತ ಜಾತಿ. ಈ ರಾಗವು ಮತಂಗನ “ಬೃಹದ್ದೆ (ಶಿ'ಯಲ್ಲೂ 

ಶಾರ್ಬ್ಸದೇವನ « ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ?ದಲ್ಲೂ ಟಕ್ತ ಭಾಷಾ ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಗಾಂಧಾರವಲ್ಲಿ--ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ರಾಗ. 

ಗಾಂಧಾರಿ--(೧) ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತದ ಮಧ್ಯೆಮಗ್ರಾಮದ ಮೂರು ಜಾತಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಜಾತಿ. 

(೨) ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಇದು ಸೌವೀರಿಯ 

ಒಂದು ಭಾಷಾ. 

ಗಾಂಧರ್ವಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ - ೧೯೧೧ರಲ್ಲಿ ಪಿ. ಎಸ್. ರಾಮುಲುಜಿಟ್ಟ 
ಎಂಬುವರು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಧ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೃ ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವರಲಿಪಿ ಸಹಿತ 

ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಗಾಂಧಾರೋದೀಚ್ಛೆ (೧) ಮತಂಗನ « ಬೃಹದ್ದೇಶೀ ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 
ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

(೨) ಶಾರ್ಬ್ಸದೇವನ « ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಪುರಾತನ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀಶ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ವಿಕ ತಜಾತಿ. 

ಗಾಂಧರ್ವನೇದ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗಾಂಧೆರ್ವ ವೇದವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಆಯುರ್ವೇದ, ಧನುರ್ವೇದ, ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಗಾಂಧರ್ವವೇದ ಇವು ನಾಲ್ಕೂ 

ಉಪವೇದಗಳು. 

ಗಾಂಧರ್ವವೇದ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಸಂಗೀತದ ಗ್ರಂಧವನ್ನು ತಾಂತ್ರಿಕ 

ವಿದ್ಯೆಯ ಗ್ರಂಥವೊಂದರಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿದೆ ಇದು ೩೬೦೦೦ ಅನುಷ್ಟುಪ್ ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವ 

ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಗಾಂಧರ್ವತತ್ವ ಎಂಬ 

ಹೆಸರೂ ಇದೆ. 

ಗಾಂಧರ್ವನೇದವಿಶಾರದ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾ ಮ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದ 

ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಪಿ. ಸಾಂಬಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಮದ್ರಾಸಿನ ಹಿಂದೂಧರ್ಮ ಮಹಾ 

ಮಂಡಲವು ೧೯೪೩ರಲ್ಲಿ ಈ ಬಿರುದನ್ನ್ಟಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಿತು. 

ಗಾಂಧರ್ಪಿಬೃಹೆದ್ದರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಗಾಂಧಾರದ 

ಆರು ರಾಗಿಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಒಂದು ರಾಗಿಣಿಯ ಹೆಸರು. 

ಗಾಂಭೀರ್ಯ ಘೋಷಣೆ- ಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಸಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಪಮದನಿಸ 

ಅಃ ಸಥಿದಪಮಗರಿಗಸ 
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ಗಾಂಭೀಂರ್ತೆುನಾಟಿ ಈ ರಾಗವು ೩೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಂಗೇಯ 

ಭೂಷಣಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗ ಮಹಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮರಿಸ 

ಗ್ರಾಮಗಾನಕಾಲ--ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ರಾಗಪದ್ದತಿಯು ವಿಕಾಸ 

ವಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಹಿಂದೆ ಗ್ರಾಮ ಮೂರ್ಛನ ಪದ್ಧತಿಯು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದ್ದ. ಕಾಲ 

ಗ್ರಾ ನಂತ್ರ ಯಾ ಮತು ಹೇಳಿಕೆಯಂತೆ ಯಾವುದಾದರೊಂದು ಆಧಾರ 

ಸ್ವರದಿಂದ ಸ್ನ ಗ ರಸ ಪ್ರಕವನ್ನು ಪೂರೈ ಸಿದರೆ ಅದು ಗಾ ಅಾಮವೆನಿಸುತ್ತ ದೆ. ಪುರಾತನ 

ಸಂಗೀತದ ಷಡ್ಡ "ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರಗ್ರಾ ಮಗಳು ಗ್ರಾಮತ್ರ ಯಗಳು. 

ಅತಿ ಪ್ರಾಚೀನವೆಂದರೆ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಹಿಂದೆ ಗಾಂಧಾರ ಗಾ ಅ್ರಾಮವು 

ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ "ಷಡ್ಡ ಗ್ರಾಮವು ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದು 

ಮಿಕ್ಕ ರಾಗಗಳೆಲ್ಲವೂ ಷಡ್ಡ ತಾಸದ ಮೂರ್ಛನಗತೊದೂ, ಅದರ 3 ರಗಳ ಗ್ರಹೆ ಭೇದ 

ದಿಂದ ಹುಟ್ಟ ದುವೆಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯ ಸ್ಸ ರಷಟ್ಟ ತು. ಇದು ಬೂ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯ 

ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಕ್ತ ಬರುತ್ತ ಜೆ ಮಧ್ಯ ನ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರ ಗ್ರಾಮಗಳ ತಗ್ಗು 

ಶ್ರುತಿಯ ಹಂಚಮಗಳು ಹರನ ಪ್ರ ತಿಮಥ್ಯೆಮದ ರಾಗೋತ್ಪತ್ತಿ ಗೆ ಕಾರಣ 

ವಾದುವು. 

ಗ್ರಾಮ್ಯುನಾಟಿಕ ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತವುಳ್ಳ ನಾಟಕ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಾಮಿಕ 

ನಟನವೆಂದೂ ಹೆಸರು. 

ಗ್ರಾಮರಾಗ--ಇದು ವತಾರ್ಗೀರಾಗಗಳ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ರಾಗ, 

4 ಸಂಗೀತರತ್ತಾಾಕರ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಗ್ರಾಂಥಿಕ---ಭಾಗವತ ಮೇಳ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ನ್ಭ್ರ ತೃನಾಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ 

ಬರುವ ಗದ್ಯ ಭಾಗಗಳನ್ನು ಓದುವವನಿಗೆ ಗ್ರಾಂಧಿಕನೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಗ್ವಾಲಿಯರ*--ಇದು ಮಧ್ಯಭಾರತದಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುರಾತನ ನಗರ. 

ರಾಜಾಮಾನ್ಸಿಂಗನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ (೧೪೮೬-೧೫೧೭) ಇದೊಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾ 

ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಆಸ್ಲಾನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಮತ್ತು 

ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇದ್ದರು. ದ್ರುಷದ್ ಶೈಲಿಯ ಗಾಯನವು ಆರಂಭವಾದುದು ಇಲ್ಲಿಯೇ. 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ತಾನ್ಸೇನನ ಸಮಾಧಿಯು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದಂತೆ ತಾನ್ಸೇನ್ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವವು ಬಹಳ 
ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ರಾವ್ ಶಂಕರ್ ಪಂಡಿತ್ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ 

ಘರಾನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕರು. 

ಗಿರಿಕಾರ್ಣಿಕ- ಈ ರಾಗವು ೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾನಮೂರ್ತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಗಿರಿಕುಂತಳಿ-_ಈ ರಾಗವು ೭೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಸಿಕಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಂ ರಿಗಮಪಮಗಮಪಸ 

ಅ: ಕಿದನಿಪೆಮಗನ 

ಗಿರಿಧರ -.ಈ ರಾಗವು ೨೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನರಿಸ 

ಅ: ಸರಿದಸಮಗರಿಸ 
ಗಿರಿಯಪ್ಪ ಗಾರು--ಇವರು ಹೆಲವು ಭಕ್ತಿ ಕುಟ್ಟ. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು 

ಸಂ ಸ್ಫತದ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಒಬ್ಬ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು. ನಿ. ಕೋದಂಡರಾಮ 

೫. ೫ 

ಬಿ 
ಅಯ್ಯರ್ ಬಕೆದಿರುವ ಭೆಗವನ್ನಜನ ಪದ್ಧ 3 ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮ ಠ್ರನವರ ಕೆಲವು 

ರಚನೆಗಳಿವೆ. ಹರಿಕಾಂಬೋಜಿರಾಗ (ಆದಿಶಾಳ ತಿನ ಶ್ರಗತಿ)ದನ್ನಿರುವ ರಾಮಚಂದ್ರ ನನ್ನು 

ಬ್ರೊ €ವ ಎಂಬ ಸ್ಸ ತಿಯು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ 

ಗಿರಿರಾಜಕವಿ __ಗಿನರಾಜ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಧವಾ ಗಿರಿರಾಜ ಕವಿ ತ್ಯಾ ಗರಾಜರ 

ಖಿತಾಮಹೆರು. ಇವರು ಭಾರದ್ವಾ ಜಗೋತ್ರ ದ ಮುಲಿಕಿನಾಡು ತೆಲುಗು ಬ್ರಾ ಬಾರು 

ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುವಾರೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತೆಲುಗು ಮತ್ತು. ಸಂಸ್ಕೃತ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ ಹೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಾಗ್ಗೆ ೇಯಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು 

ಹಲವು ಯಕ್ಷಗಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ತಂಜಾವೂರಿನ ಷಹೆಜೀ ಮಹಾರಾಜನ 

(೧೬೮೪-೧೭೧) ಆಸ್ಚಾ ಡೆ ವಿದ್ರಾಂಸರಾಗಿದ್ದು ಅವನ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಸನಾ ಒನಗಳಿಗೆ 

ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ದರು. 

ಗಿರೀಶೆಪ್ರಿಯ - ಈ ರಾಗವು ೩೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಖಾಲವರಾಳಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಮರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪವನಿಸ 

ಅ: ಸವನಿಪಮಗರಿಸ 

ಗೀತ--ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹಾಡನ್ನು ಗೀತ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ರಚನೆ ಸಂಗೀತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯು ಸ್ವರಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು 

ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಗೀತಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. “ಧಾತು 

ಮಾತು ಸಮಾಯುಕ್ತಂ ಗೀತ ಮಿತ್ಯು ಚೆ ಹತೇ ಬುಢ್ಯೈ 811” ಗೀತವು ಮಾತು ಅಥವಾ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ರಿ ಜಾತೆ ರಚನೆ. ಕೆಲವು ಗೀತಗಳಲ್ಲಿ 

ಸೂತ್ರ CR ಭಾಷಾಂಗ ಖಂಡಗಳೆಂಬ ಖಂಡಿಕೆಗಳು ಮಾತ್ರ ಇವೆ. ಗೀತಗಳು 
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ನಾನಾ ದೇವತಾಸ್ತುತಿ ರೂಪದಲ್ಲಿವೆ. ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲದ ಅಯ್ಯ, ತಿಯ್ಯಾ 

ಎಂಬ ಪದಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ತಕಾ ಗಳೆಂದು 

ಹೆಸರು. ಇವುಗಳ ಚ 82 ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಸರಳ. ನಡೆ ಅಥವಾ ಓಟವು 

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ ನ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಭಾಂಡೀರ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 

ನೀತಗಳಿವೆ. ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿ ವಂತಿಕೆಯಿಂದ 

ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಗೀತಗಳು ಅಪರೂಪ 

ವಾದ ತಳಗಳಲ್ಲಿವೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕಾಲಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದೆ. ಇದ್ದ ವಾಗೆ ಸ್ಸೀಯಕಾರರು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗೀತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ಫೈದಾ ದಾಳ ಗುರು 
ಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗೀತಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ರೆ 

ಗೀತಗನಲ್ಲಿ ಎರಡು" ವಿಧೆ (೧) ಸಂಚಾರಿ ಗೀತಗಳು ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ 
ಗೀತಗಳು (೨) ಲಕ್ಷಣ ಗೀತಗಳು. 

ಲಕ್ಷಣ ಗೀತಗಳನ್ನು ರಾಗದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವರ 

ಮತ್ತು ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಕಲಿತ ನಂತರ ಸಂಚಾರಿ ಗೀತಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ, ಚರಣವೆಂಬ ಅಂಗಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ೨-೩ 

ವಿಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ ಖಂಡಿಕಗಳಿರಬಹುದು. 

ಗೀತನಟಿನಿ-ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನ ಶ್ರಮದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಗಮಹದವನಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಪಮರಿಸ 
ಗೀತಪ್ರ ಬಂಧ--ಪ್ರಬಂಧೆಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಿರುವ ಗೀತ 
ಗೀತಪ್ರ ಯ(೧) ಈ ರಾಗವು ೬೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪ ದನಿಸಪದಸ 

ಅಃ ಸ ಕಿ ದಪಮುರಿಗರಿಸ 

(೨) ಇದು ಅಸಂಪೊರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ೬೩ನೆ ರಾಗಾಂಗರಾಗ ಮುತ್ತು 

ಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ * ಸಾಧುಜನ ವಿನುತಂ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ 

(೩) ತಿಲ ಯಾ ರ್ ಸುಖು ಟ್ರಿಹ್ಮಣ್ಣು ಅಯ್ಯರ್” ರಚಿಸಿರುವ ಸಂಗೀತ ಕೌಮುದಿ 

ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ” ಈ ರಾಗವು ೧೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಯಕಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಮ ಜಾಗ ಸಂಡೇ ಹೇಳಿದೆ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸದಪಮಗೆರಿಸ 
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(೪) ಇದು ಶಿವನ ನಾಮಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು ನಾಮ ವಿಶೇಷ. 

ಗೀತಮೂರ್ತಿ-_ ಈ ರಾಗವು ೩೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಂಗೇಯಭೂಷಣಿಯ 

ಒಂದು ಜು ತತ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದ ನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಗೀತಮೋಹಿನಿ- ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಚ್ಛಿರನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. i 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
| ಗೀತೆಗೋಪಾಲ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾ ಸ್ಥಾನದ ದೊರೆಯಾಗಿದ್ದ ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ 
ಒಡೆಯರ ಕಾಲವು (೧೬೭೩-೧೭೦೪), ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸ 

ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾಲವಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವತಃ” ಒಡೆಯರೂ, 

ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ಕಲಾವ್ರೇಮಿಯೂ ಆಗಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕಲೆ, ಸಂಗೀತಗಳ ಉದಾರ 

ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದ ರು. ದಷ್ಟು ಸ್ಹವಿನ ಪರಮಭಕ್ತ ರಾಗಿದ್ದು ಜಯದೇವನ ಟಂ 

ಕಾವ್ಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಗೀತಗೋಪಾಲವೆಂಬ” ಹಾಡ.ಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಡೆ. ವಿಶಿಷ್ಟಾದ್ವೈ ತೆ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶರಣಾಗತಿ 

ಭಕ್ತಿಯು * ಗೀತಗೋಪಾಲ ?ದ ಮೂಲಸಾಮಗ್ರಿ. ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು 

ಉಪಾಯೆವಾದೆ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಕನಿಯ 

ಭ್ಯೇಯ. ಭಕ್ತರು ಮತ್ತು ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಉಪದೇಶಿಸಿರುವ ತತ್ವಗಳನ್ನೂ, 

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ನ್ನೂ ಆಳವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಅವುಗಳ ಸಾರವತ್ತಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು 

ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸರಳವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ನಿರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ತತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ಮೋಕ್ಷ ಮಾರ್ಗವನ್ನು 
ಜೋಧಿಸುವುದು ದೊರೆಯ ಉದ್ದೇಶ. (ಈ ಲೋಗರೊಳ್ಹ ಗೀತದ ಮೂಲದೊಳೇ 

ಮುಕ್ತಿಗತಿಯ ಮೊಗದೋರಿಸಿದಂ). 

ಗೀತಗೋಪಾಲವು ಎರಡು ಭಾಗಗಳನ್ನೊ ಳಗೊಂಡಿದೆ. ಪ್ರಕಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಸಪ್ತಪದಿಗಳಿವೆ. ಪೂರ್ವಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಪ್ತಪದಿಗಳು ತ್ರಿಪದಿಗಳು. ಉತ್ತರ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಹಾಡುಗಳು ಪಂಚಪದಿ, ತ್ರಿಪದಿ ಮತ್ತು ಏಕಪದಿ ಛಂದಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿವೆ. 

ಇವುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ವಿವಿಧವಾಗಿನೆ ಕವಿಯು ತಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದ ತತ್ತ ಗಳನ್ನು 

ವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಕೀರ್ತನೆಯ. ನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ: 

ಇವೆರಡೂ ಭಾಗಗಳೂ ಭಗವಂತನ ಸ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಮತ್ತು ಅನುಗ್ರ ಹೆದಲ್ಲಿ ದೃಢ 

ವಾದ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತವೆ (ಎರಡುಂ ಭಾಗಡೊಳ್ eo 

ತದುಪಾಯಮಂ ನಿರೂಪಿಸುವರ್ ) 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಪ ೮೫ 

ಪೂರ್ವಭಾಗದ ವಿಷಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನ ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ಬಾಲಲೀಲೆಗಳ 

ಹೈದೆಯೆಂಗಮವಾದ ಚಿತ್ರ. ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವನ ಲೀಲೆಗಳನ್ನು 

ಚಿತ್ರಿಸುವ ಗೀತೆಗಳು ಸೊಗಸಾಗಿನೆ “ಮೂಡು ಬೆಳೆಗಾಯಿತೆಚ್ಚರು ಮುದ್ದು 

ಗೋಪಾಲ, ಆಡುವ ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನನರಸುತ್ತ ಬಂದಿವೆ ನೋಡು” ಎಂದು 

ತಾಯಿ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಎಬ್ಬಿಸುತ್ತಾಳೆ « ತನ್ನ ನೆನೆವುದು ಜೀವ ಎಂಬ ಗೀತೆ 

ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ವಿಷಯಗಳ ತುಯ್ಹಾಡುವ ಭಕ್ತನ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ 

ಮಾನಸಿಕ ತಲ್ಲಣವನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. 

“ ತನ್ನ ನೆನೆವುದು ಜೀವ ತಲ್ಲಣಿಪುದು ಕೂಡೆ ನಿನ್ನ 

ನೆನೆವುದೊಯ್ಯನೆ ನೆಲೆಗೆ ನಿಲ್ಲುವುದು | ಪ॥ 

ಮರಳಿ ಮರಳಿತಾನು ಮಾಡುವ ಪಾಪಂಗಳ 

ಬಿರುಬ ನೆನೆದುಮಿಗೆ ಬೆದರುವುದು 

ನರಸತಿ ಯದುಕುಲನಾಥ ತೇರೇರಿ ನೀ 

ಮೊರೆಡೊಂದು ನುಡಿಯರಿತುರ್ಬಿ ಕೊರ್ಬುವುದು 8 

“ ಚೆಲ್ಲವಾಡದಿರೆನ್ನ ಸಲಹೊ ಪಶ್ಚಿಮರಂಗ ” ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ 

ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಪ್ರಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ತ ಮೊರೆಯು ಹೈದಯಂಗಮವಾಗಿ 

ಚಿತ್ರಿಸಲ್ಪಟ್ಟದೆ. 

ಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಯ ನಿಲುವನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಹೋಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಅನೇಕ 

ಚೆರಣಗಳಿವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆ ಭಾವಗಳು ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗಿವೆ. 

“ಒಲಿದು ಲಾಲಿಸಿದೊಡಮೊಲ್ಲದಿರ್ದೊಡವೊಂದೆ 

ನೆಲೆಯೊಳು ನಲ್ಲನನೆರೆ ನಂಬಿ ಬಾಳುವ 

ಹುಲಜೊಳು ಪುಟ್ಟದ ಕುವರಿಯಂದದೊಳು ನೀ 

ನ್ನೊಲವ ಕೂರ್ತಿರುವ ನಾನುಳಿದುದ ನರಿಯೆನು ” 

ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಭಾವ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

“ ತಡೆಯಲಾರದ ಕೋಪದಟ್ಟು ೪ಿಯಿಂದೊಮ್ಮೆ 

ಬಡಿದು ನೂಕಿದತಾಯ ಬಳಿಯಿಂದ ತೊಲಿಗದೆ 

ಎಡೆವಿಡದಳುತವಳೆರಳಕವನೆಳಸುವ 

ಕಡುಗೂಸಿನಂದವ ಕೈವಿಡಿದೆರ್ಪೆನು ix 

ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ವಾತ್ಸಲ್ಯಭಾವವು ತುಂಬಿದೆ. 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು ಗೋಪಿಯರ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಚಿತ್ರಿ ಸುವಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸರಳ ಮುಗ್ದತೆ ಮತ್ತು ಮಾಯಕತೆಯು ವ್ಯಾಪಿಸಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ 

ಒಂದು ನಿಲುವು ಉಂಟಾಗಿರುವುದನ್ನು ಗಮಿನಿಸಬಹುದು. 
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« ಗೀತೆಗೋಪಾಲ ವು « ಗೀತಗೋವಿಂದ `ದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಅದರ 

ಅಂಧಾನುಕರಣೆಯಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಗೋಪಿಯರ ಅದೈಹಿಕ ದಿವ್ಯತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ವಿರಹೆ ಮತ್ತು ಹಾಡುಗಳ ರಚನಾತಂತ್ರವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮಹತ್ವದ 

ನೆಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಲಯಬದ್ಧ ವಾದ ಸಂಗೀತದ 

ಭಾಷೆಯನ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದು ಈ ರಾಜಕವಿಯ ಹಿರಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ 

ಒಡೆಯೆರಿಗೆ « ರಸಿಕಜನೆ ಕರ್ಣರಸಾಯನೀಕೃತ ಸಂಗೀತ ವಿಸ್ತರಂ” ಎಂಬ 

ಸಾರ್ಥಕವಾದ ಬಿರುದು ಇತ್ತು. 

ಗೀತೆಗಂಗಾಧರೆ-ಮೆ ಮೈ ಸೂರಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಖ್ಯಾ ತನಾಗಿರುವ ಕರಾ ಚೂರಿ 

ನಂಜರಾಜಯ್ಯ ಅಥವಾ ಕಳಲೆಯ ನಂಜರಾಜನು. ನಂಗೂ, ಕಲಾವಿದರಿಗೂ 

ಆಶ್ರ ಯದಾತನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಹ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತ. ಕನ್ನ ಡ ಮತ್ತು 

ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕಾವ ಗಳ ರಚನೆಯಾಯಿತು. ಗಿ(ತಗಂಗಾಧರ ಎಂಬ 

ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನಂಜರಾಜನು ತನ್ನ * ಆರಾಧ್ಯೆಷ್ಛಿ ವವಾದ ಗರಳಪುರಿ ನಂಜನಗೂಡಿನ 

ಶ್ರೀಕಂಠೇಶ್ವ ಶೈರನಿಗೆ ಚಿತಾ ಅರ್ಪಿಸಿಪ್ತಾನೆ. ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವ 

ಸತ ಸ ಗೀತಗೋವಿಂದ ಕಾವ್ಯದ” ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ Me EE 

ಗೇಯಕಾವ್ಯ ಈ ಕಾವ್ಯ ದಲ್ಲಿ ೨೪ ಅಷ್ಟಪ ಪದಿಗಳು ಮತ್ತು ೭೨ ಶ್ಲೊ ಗಳಿವೆ. 

ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ ಪ್ರ ಹ ಪ್ರಸಂಗಗಳು ಇದರ ವಸ್ತು. ಇದನ್ನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ 

ಅಳವಡಿಸಿ ವಿದ್ವಾನ್ ನಸು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ವೃಂದದವರು ನಿರೂಪಣೆ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ 

ಗೀತೆಗೋವಿಂದ -ಗೀತಗೋನವಿಂದವು ಜಯದೇವ ಕವಿಯ ಅಮರಕಾವ್ಯ. 

ಇಜಯದೇವನು ಕ್ರಿಸ್ತ ಶಕ ೧೨ನೆ ಶತಮಾನದ ಅಂತ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟ ೧೨೧೦ರಲ್ಲಿ 

ಕಾಲವಾದನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಯಮಾಸದ ಶುಕ್ಲ ಸಪ್ತಮಿಯಂದು 

ಅವನ ಪುಣ್ಯತಿಥಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಯ:ದೇವನು ಬಂಗಾಳದ ಸೇನವಂಶ 

ಬಲ್ಲಾಳ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇನನ (೧೧೭೦-೧೨೦೦) ಆಸ್ನಾನ ಕನಯಾಗಿದ್ದನು 
ಈ ರಾಜನ ಆಸ್ಚಾ ನದಲ್ಲಿ ಜಯದೇವನಲ್ಲಡಿ ಗೋವರ್ಧನಾಚಾರ್ಯ, ಶರಣ, 

ಉಮಾಪತಿಧೆರ, ಕವಿರಾಜ ಢಥೋಯಿ ಇದ್ದ ಕೆಂದು ಒಂದು ಶೊ ಶ್ಲೋಕವು ಹೇಳುತ್ತದೆ. 

ಕೃಷ್ಣ ಕರ್ಣಾಮೃತವೆಂಬ ಪ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃ ಕತಿಯ ಕನಿಯಾದ ಲೀಲಾಶುಕನೇ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ 

ಜಯದೇವನಾಗಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿ REE ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಗಳಲ್ಲಿ 

ದೃ ಢವಾದ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ 

ಗೀತಗೋವಿಂದವು ಜಯದೇವನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲೂ ವೈಷ್ಣವ 
ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಅಮರವಾಗಿಸಿರುವ ಗ್ರಂಥ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಂ ಉತ್ತಮ 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ೧೪ನೆ 'ತಮಾನದ ತಡ ರಾಣಾ ಕುಂಭನ 
4 ರಸಿಕಪ್ರಿಯಾ? ಎಂಬ ವ್ಯಾಖ್ಯಾ ನವು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದುದು. ಇವನಿಗೆ 
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ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿತ್ತು. ಈಗಿನ ಗೀತಗೋವಿಂದದ 

ಪಾಠಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ರಾಗ ಮತ್ತು ತಾಳಗಳನ್ನು ಇವನೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದನೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ವಿಜಯನಗರದ ಅರವೀಡು ವಂಶದ ತಿರುಮಲರಾಯೆನು 

(೧೫೬೭-೧೫೩೭೫) ಪೆನುಗೊಂಡೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜನಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವನ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನದಲ್ಲಿ 
ಕವಿಯಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಥರನು ಬತೆದಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ "ಶ್ರುತಿರಂಜನಿ ?, 

ಕೃಷ್ಣ ದತ್ತನ « ಶತಿಲೇಖಾ?, ಮತ್ತು ಜಗದ್ಧ ರನ « ಸಾರದೀಪಿಕಾ” ಮುಂತಾದುವು 

ಜೀತ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಖ್ಶಾ ನಗಳು ಮಹಾಮಹೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಶಂಕರಮಿತ್ರ ರು 

ಬರೆದಿರುವ ರಸಮಂಜರಿ. 

ಗೀತಗೋವಿಂದದಲ್ಲಿ ೨೪ ಅಷ್ಟೈಪದಿಗಳು, ೧೨ ಸರ್ಗಗಳು, ಮಧ್ಯೆ ಹೆಲವಾರು 

ಸಂಯೋಜನ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ ೧೨ ಸರ್ಗಗಳು ಭಾಗವತದ ೧೨ ಕಾಂಡಗಳಿಗೂ, 

೨೪ ಅಷ್ಟಪನಿಗಳು ಗಾಯತ್ರಿಯ ೨೪ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೂ ಸರಿಯಾಗಿವೆ. ಇಡೀ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಮಾತಾನಾಡುವನರು ಮೂರೇ ಮಂದಿ-ಕೃಷ್ಣ » ರಾಧೆ, ರಾಧೆಯ ಸಖಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಸರ್ಗವೂ ಇವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಮಾತು ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತ ಪುರಾಳಾದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದು 

ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಿ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯ ರಚಿತವಾಗಿದೆಯೆಂಬ ಸೂಚನೆ ಮಂಗಳ 

ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಶೃಂಗಾರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳ ಚೂಡಾಮಣಿ. 

ಜಾರ್ಜ್ಕೈಟ ಹೇಳಿರುವಂತೆ * ಗೀತಗೋವಿಂದವು ಭಾವಗೀತೆಗೂ ಚರ” 

ಮಧ್ಯಸ್ತ ವಾಗಿದ್ದು » ಭಾರತೀಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೇ ಅದ್ವಿ ತೀಯವಾದ ಪೆ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ 

ಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ವಸ್ತು ವಿರಹೆದುಃಖ. ವಿಪ್ರಲಂಭ ಶೃಂಗಾರದ ಇಂತಹ ಸರಳವೂ 

ಸುದೀರ್ಥವೂ ಆವ ವರ್ಜನೆ ಅಖಿಲ ನೀರ್ವಾಣ ವಾಜ್ಮ ,ಯದಲ್ಲೇ ಅಪೂರ್ವ 

ವಾದುದು, ಅನ್ಯಾದೃ ಶ್ಯವಾದುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿತವಾಗಿರುವುದು ಇಂದ್ರಿಯ 

ಗ್ರಾಹ್ಯೆವೂ, ಸ್ವಾರ್ಥದೂಹಿತವೂ- -ಸುಖಾಪೇಶ್ರೆಯೂ ಆದ *ೇಳು ಪ್ರೇಮಪಲ್ಲ. 

ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿರುವುದು ಇಂದ್ರಿ ಯಾತೀತವಾದ ಸ್ವಾರ್ಥವಿದೂರವಾದ, 

ಸುಖಾವೇಕ್ಷೆಯಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧ ದೈನಿಕ ಪ್ರೇಮ. ಪರಸ್ಪರ ಅನುರೂಪರಾದ ಇಬ್ಬರು 

ಮಹಿಮಾಮಯು ವ್ಯಕ್ತಿ ಗಳ ಅವಿನಾಭಾವ: ಒಬ ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪತೆ 

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಲಯ ಹೊಂದುವ ವರ್ಣಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿತ್ರಣ. SR 

ವಾದ ಈ ಪ್ರೇಮ  ಸಾಯುಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ನೂಲಾತಿಸ್ಥೂಲವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ 
ಹೇಗೋ ಹಾಗೆ ಸೂಕ್ಸ್ಟಾ ಟೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಬಲಿದಾವ 

ಮಾಡಲು ಸರ್ವದಾ ಸಿದ್ಧವಾದ ಅತ್ಯುಚ್ಚತರವಾದ ಪ್ರೇಮಾರಾಧನೆಗೂ 

ಅವಕಾಶವುಂಟು. ಈ ಪ್ರೇಮವು ವರೋಕ್ಷವೂ, ಅಸ್ಪಷ್ಟವೂ ಅನಿರ್ದಿಷ್ಟವೂ, 

ಬಾಹ್ಯಗತವೂ ಆದ ನಿಗೂಢ ಶಕ್ತಿಯೊಂದರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿನ ಕಾಮಪ್ರೇಮಗಳ ಸಮನ್ವಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಷುದ್ರವಾದುದು ಯಾವುದೂ 
ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಾವ್ಯವು ಕಾಮದ ಕಬ್ಬಿಣವಲ್ಲ ಪ್ರೇಮದ ಅಪರಂಜಿ. ಭೋಗಕ್ಕೆ ಷ್ 
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ಯೋಗದ ಮೂಸೆಯಲ್ಲಿ ಪುಟಕೊಡಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನದ ಶ್ರೇಷ್ಠತಮ 

ಫಲ”. 
ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಂದರವಾದ ಪ್ರಣಯ ಪ್ರಪಂಚವೊಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ 

ಕಟ್ಟು ವಂತೆ ಚಿತ್ರಿ ತವಾಗಿದೆ. ಹೊರನೋಟಕ್ಕೆ ಶೃಂಗಾರರಸ ಥಿ ನೊರೆಗಟ್ಟ ಹೆರಿಯುವಂತೆ 

ಠಾಮತಿ ತ್ರೃದ್ದರೂ, ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದು ನವ ವಿಧೆ ಭಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಹ್ ಮಧುರ 

ಭಕ್ತಿ. ಪಿತಾಪುತ್ರ »  ಯೆಜಮಾನ-ನೇವಕ ಈ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಲ್ಪಿ ಸಿದರೆ 

ಭಕ್ತಿಮಾರ್ಗವನ್ನು 'ಔರಡಲು ಆಗುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಭಾವಿಸಿ ನಾಯಕ ಸ 

ಭಾವವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನು ನಾಯಕ, ನಯನ ಮನೋಹರಳಾದ 

ರಾಧೆ. ನಾಯಕೆ, ಸನೀಪಿಯರು ರು. ಸೋಪಿಯರೆಲ್ಲರೂ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನನ್ನು 

ಕಂಡು ಪರವಶರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸೌಂದರ್ಯ ನಿಧಿಯಾದ ರಾಧೆಯನ್ನು, 

ಕಂಡು ಮುಗ್ಧ ನಾಗುತ್ತಾ ನೆ. ಇದ್ರಗೆಳಿಲ್ಲರ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ಜಯದೇವನು ತನ್ನ 

ಅದ್ದುತೆ ಕವಿತಾಶಕ್ತಿ ಯನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಆಂಯೆದವರಿಗೂ 

ಗೀತಗೋವಿಂದವು ಆದರಣೀಯವಾಗಬಲ್ಲುದು. ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾತುಗಳ ಜೋಡಣೆ 

ಅಂತಹುದು. ಅಪೂರ್ವವಾದ ಸಂಗೀತ ಮಾಢುರ್ಯವು ಇಲ್ಲಿಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ 

ಅಡಗಿದೆ. ಅರ್ಥಕೆ ತಕ್ಕ ಮಾತುಗಳು ಬರುವುದರಿಂದ ಗೀತೆಯನ್ನು 

ಹಾಡುತ್ತಿ ರುವಂತೆಯೇ ಭಾಷೆ ಬರದವನೂ ಭಾವಪರವಶನಾಗಬಲ್ಲ. ಇಂತಹ 

ಕಾವ್ಕ ಮತ್ತೊ ದಿಲ್ಲ. ಜಯದೇವನು « ನಾದಲೋಲ '. ಪೂಜಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಗಾನಕ್ಕೆ ಮೇಕೈಸುವಂತೆ ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ಪದಾ ವತಿಯನ್ನು ನಾಟ್ಯವಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಬ 

ನಲ್ಲದೆ « ಮಧುರ ಮಾಹಾ ಪೆದಾವಳಿಯ > ಪ್ರ ಯೋಗದಿಂದ ತನ್ನ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರಸ, ಕ್ರೈತಿಯನ್ನೇ ಕುಣಿಸಿ ಬಿಟ್ಟದ್ದಾತೆ. ಕುಲಶೇಖರ ಆಳ್ವಾರರ 

ಅನಸ್ ಮಾಲಾ ಸೊ. ತ್ರ ದಂತೆಯೇ ಜಾ “ಸಹ ಗಾನಕುಶಲರ ಮೆಚ್ಚು ಗೆ 

ಪಾತ್ರ ವಾಗಿದೆ. 

ತತುವ ಸೀನಿ ಈ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ಬ್ಲಂದಾವನ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಂಧ 

ವಿಹೀನವಾದ ಹೆ ಹ್ರೇಮಿಕ ಪುರುಷನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನು ರಾಧೆಯೊಡನೆ ಕ್ರೀಡಿಸುತ್ತಾನೆ. 

ಇವನೇ ಪರಮ ಪುರುಷ, ಪರಮಾತ್ಮ ಆಕಾ ಪರಬ್ರಹ್ಮ, ರಾಧೆಯೇ ಜೀವಾತ್ಮ 

ಜೀವಾತ್ಮ; ಮ ಪರಮಾತ ನೊಡನೆ ME ಸಂಶ್ಲೆ ತಣ್ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರವೆ ಪ್ರೆ ಹ 

ವಿಹಾರ. ಮಕರ ಸುತ್ತಲೂ ಚಕ್ರಾ ಕಾರದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವ ಮುರು 

ಭೂಲೋಕದ ಜೀವಿಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. pA ಲಲನಾ ಚಕ್ರದ ನೇಮಿಯಾದ 

ಮುರಳೀಧರನು ಜಗನ್ನಾ ಟಕಸ ಸೂತ್ರಧಾರ. ಈ ಜಗಜ್ಜೀವನನೇ. ಆವನು ಅಭಿನಯಿ 

ಸುತ್ತಿರುವ ಮಹಾರಾಸ ಸವೀಲೆ. ರಾಗ ಭೋಗಗಳ ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ದ ಜ್ವಾಲೆಯಿಂದ 

ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪತಂಗಗಳಂತೆ ಮುನ್ನುಗ್ಗು ತ್ತಿರುವ ಮಾನವರನ್ನು ಮೋಹಕ 

ವಾದ ಮೇಣುಗಾನದಿಂದ ತನ್ನೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ದ್ದಾ ನೆ. 
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ಮತ್ತೊಂದು ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ರಾಧೆಯೇ ಜಗನ್ಮಾತೆ, ಜಗದ್ಧಾತ್ರಿ. ಆಕೆಯ 

ಸಂಕಲ್ಪವಿನಾ ಶ್ರೀ ಕ್ಷ ನೆ ಅನುಗ್ರಹವು ಎಂದಿಗೂ ಲಾಕ. ಆಕೆ ಜೀವರ 

ಬಂಧವಿಮೋಜತೆ ಮಾಡಿ, ಅವರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷವನ್ನ್ರೀಯುವಂತೆ ತನ್ನ ಪತಿಯಾದ 

ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಬಿನ್ನೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಗೀತಗೋವಿಂದದಲ್ಲಿ ಸಾರಿರುವ ತತ್ವವು 

ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿ 

ಗೀತಗೋವಿಂದದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸರ್ಗದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೊ ಕವೂ, ಭಗವದ್ಗಿ ತೆಯ 

ಐದನೆಯ ಸರ್ಗದ ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಶ್ಲೋಕವೂ ಒಂದೇ : ತತ್ವವನ್ನು ಸಾರುತ್ತವೆ 
ಎಂದಿದ್ದಾ ರೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯು ವೇದಾಂತ ಸ್ವರೂಪ. ಗೀತಗೋವಿಂದವು ದೈವಿಕ 

ಶೃಂಗಾರ ಸ್ವರೂಪ 

ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ $ವೇನೆಂದರೆ ರಾಗಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿಸು 

ವಂತೆ ಮಾಡಲು ಪದಗಳ ಅಪೊರ್ವ ಜೋಡಣೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಪದಲಾಲಿತ್ಯವನ್ನು 

ಮೆಚ್ಚಬೇಕಾದರೆ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಮೂಲಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಬೇಕು. ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 

ಚ ತೊ ತ್ಲ ಕಕ್ಕ್ಯೂ ಒಂದು ರಾಗ ಮತ್ತು ತಾಳವನ್ನು ಕೊಟ್ಟದೆ ಆದರೆ ಈಗ 

ಅವುಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕೆ... ರಾಣಾ ಕುಂಭನು ತನ್ನ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ವು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿರುವ ರಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 
ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ಒಂದೊಂದು ರಾಗವು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಕೇದಾರ್ಕ ಗುರ್ಜರೀ, ಗುಣಕರೀ, ದೇಶಾಂಕ, ಭೈರವ, ವರಾಢ್ಮಿ ವಿಭಾಸ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಸುಂದರವಾದ ಸರ್ಗಗಳನ್ನು ಗೇಯಗುಣ ಸೌ ಧಾನವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ 

ದ್ಧ ಷ್ಟ್ರಿಯಿಂದಲೂ ಗೀತ; ಸೋವಂದವು ಶ್ರವಣಸ ಸುಖಕ್ಕೆ ಪ್ರೌಢ ನಿದರ್ಶನವಾದ 

ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾವ್ಯ. ಪಾಂಡಿತ್ತ, ರಸಿಕತೆ, ಭಕ್ತಿ ಗಳ ಮಧುರ ಸಂಗಮವನ್ನು 

ಕಾಣಬಹುದು. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟರುವವರು ತಿರುಮಲ 

ರಾಜಪಟ್ಟಿಣದ ರಾಮುಡು ಭಾಗವತರು 

ಗೀತಗೋವಿಂದದ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳಂ ಅಖಿಲ ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿವೆ. 

ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಅಷ್ಟಪದಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿದೆ. 

ಸಂಗೀತವು ಕರ್ಣಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಎಂಬ ಎರಡು ಶಾಖೆಗಳಾಗುವ 

ಮುನ್ನವೇ ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳು ದ್ವಿಧಾತು 

ಪ್ರ ಬಂಧಗಳು. ಇದರಲ್ಲಿ ಉದ್ಲ್ವಾಹೆ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಎಂಬ ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿವೆ. 

ಇವೇ ಮುಂದೆ ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚರ ನಾಡ ಈ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ದಿ ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ 

ಪ್ರಾಸವಿಲ್ಲ. ಅಂತ್ಯ ಪ್ರಾಸಗಳಿವೆ. ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಜಯದೇವನ ಸ್ಥಾನ 

ಹಿರಿದಾದುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗೀತೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. 

ಜಯದೇವನು ಈ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪೂರ್ತಿಗೊಳಿಸಿದ ಸ್ಥ ಳಕ್ಕೈ ಇಜಯದೇವಪುರ 
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ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಹರಿಸ್ಮರಣೆಯನ್ನೇ ಕಾವ್ಯದ ಪರಮಪ್ರ ಯೋಜನವನ್ನಾಗಿಟ್ಟು 

ಹೊಂಡ ಕವಿಯು ಈ ಅಷ್ಟ್ಯಪದಿಗಳನ್ನು ಇಂತಹ ರಾಗಗಳು ಮತ್ತು ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ 

ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಾಲಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಬಹೆಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. 
ಅವನು ಹೇಳಿರುವ ರಾಗಗಳಾವುವೆಂದರಿ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೧ ರಾಗ-ಮಾಲವ ೨. ತಾಳ--ರೂಪಕೆ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೨ -. ರಾಗ ಗುರ್ಜರೀ — ತಾಳ ಫಿಃಸಾರು 

ಅಷ್ಟ್ಯಪದಿ ೩ ೨. ರಾಗ ವಸಂತ — ತಾಳ ಯೆತಿತಾಳ 

ಅಷ್ಟೈಪದಿ ೪ ೨... ರಾಗ--ರಾಮಕರಿ — ತಾಳ .ಯತಿತಾಳ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೫ ೨... ರಾಗ--ಗುರ್ಜರೀ ೨. ತಾಳ -- ಯತಿತಾಳ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೬ ೨... ರಾಗ. ಮಾಲವಗೌಡ — ತಾಳ...ಏಕತಾಲೀ 

ಅಷ್ಟ ಪದಿ ೭.೨. ರಾಗ--ಗುರ್ಜರೀ ೨. ತಾಳ ಯತಿ 

ಅಷ್ಟೈಪದಿ ಆ ೨. ರಾಗ-ಕರ್ಣಾಟ ೨. ತಾಳೆ ನಏಿಕತಾಲೀ 

ಅಷ್ಟೈಪದಿ ೯ ೨. ರಾಗ--ದೇಶಾಖ ೨. ತಾಳ-.ಏಕತಾಲೀ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೧೦ « ರಾಗ ೨ ದೇಶೀವರಾಟೀ ಎ. ತಾಳ ರೂಪಕ 

ಅಷ್ಟೈಪದಿ ೧೧ ೨. ರಾಗ ಗುರ್ಜದರಿೀ — ತಾಳೆ ಏಳತಾಲೀ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೧೨ ೨... ರಾಗ -_-ಗೌಂಡಕರೀ ಎ. ತಾಳ. ರೂಪಕ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೧೩ - ರಾಗ--ಮಾಲವ — ತಾಳೆ ಯತಿ 

ಅಷ್ಟೈಪದಿ ೧೪ - ರಾಗ ವಸಂತ — ತಾಳ ಯತಿ 

ಅಷ್ಟಸದಿ ೧೫ ೨... ರಾಗ ಗುರ್ಜರೀ — ತಾಳ ವಏಕತಾಲೀ 

ಅಷ್ಟನದಿ ೧೬ ೨. ಢಾಗ- ಜೇಶವರಾಟೀ ೨ ತಾಳ .ರೂಪಕ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೧೭ - ರಾಗ--ಭೈರವೀ — ಶಾಳ. ಯತಿ 

ಅಷ್ಟೈಪದಿ ೧೮ ೨. ರಾಗ--ಗುರ್ಜರೀ — ತಾಳ. ಯತಿ 

ಅಷ್ಟ ಪದಿ ೧೯ ೨... ರಾಗ-_ದೇಶವರಾಲೀ ಮು ತಾಳ--ಅಷ್ಟ 

ಅಷ್ಟೈಪದಿ ೨೦ ೨... ರಾಗ- ವಸಂತ — ತಾಳ. ಯತಿ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೨೧ ೨. ರಾಗ-ವರಾಲೀ — ತಾಳ__ರೂಪಕ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೨.೨ _... ರಾಗ-_-ವರಾಲೀ — ತಾಳ. ಯತಿ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೨೩ . ರಾಗ--ವಿಭಾಸ ಎ... ತಾಳ ಏಕತಾಲೀ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೨೪ ನೇ ಪ್ರಬಂಧ -- ದೇವಶಾಖಾ — ತಾಳ ಜಯಮವಂಗಳ 
ಅಷ್ಟೈಪದಿ ೨೫ —- ರಾಗ--ಗೌಡೀ — ತಾಳ-ವಿಜಯಾನಂದ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೨೬. — ರಾಗ ಕರ್ಣಾಟ ಬಂಗಾಲ -- ತಾಳ-- ವಿಜಯಾನಂದ 

ಅಷ್ಟಪದಿ ೨೭ ಎ... ರಾಗ. ಮರುತ್ ಕತಿ ಎ. ತಾಳ -ಪಫ್ರತಿಕಾಲ 
ಅಷ್ಟೆಪದಿ ೨೮.  ರಾಗ--ರಾಮಕರೀ ೪ ೨... ತಾಳ ಯೆತ 
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ಅಷ್ಟ ಪದಿಗಳ ಗಾಯನವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದುದು ೧೭ನೆ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ. ತಮಿಳುನಾಡು, ಆಂಧ್ರ, ಕೇರಳ, ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಏಕರೂಪವಾದ 

ಶೈಲಿಯ ಗಾಯನ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನತೆ ಕಂಡು 
ಬರುತ್ತದೆ. 

ಗೀತಗೋವಿಂದದ ಒಂದೊಂದು ಸರ್ಗದ ಹೆಸರೂ ಮನೋಹರವಾಗಿದೆ. 

ಕೃಷ್ಣ ನು ಕಾವ್ಯದ ಏಕ್ಳೈ ಕ ನಾಯಕ. ಅವನ ಸ್ವಭಾವ ಧೀರಲಲಿತ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ 

ತ್ರೆ ಯೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ ಶೃಂಗಾರ ಎಂಬುದು ಈ ಹೆಸರುಗಳಿಂದಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಗೀತ 
ಸೋಪ್ ಸರ್ಗಗಳ ತಾತ್ಸರ್ಯವನ್ನು ಹೀಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು 

ಪ ಸ್ರಥವು ಸರ್ಗ-ಸಾನೋದದಾವಮೋದರಂ --ಅಷ್ಟ ಪದಿಗಳು- ೧-೪ 
ಈ ಹ ಮೊದಲಲ್ಲೆ ೯ ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಕೃಷ್ಣ ನನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವಿದೆ. 
ಜಯಜಗದೀಶ ಹರೇ" ಎಂಬ ಪಲ್ಲವಿಯಿಂದ. ದಶಾವತಾರಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ವಸಂತಯತುವಿನ ವರ್ಣನೆ, ಕೃಷ್ಣ ನನು ಗೋಪಿಕಾಶ್ರಿ ೇಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಲಕಳೆಯು 
ತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ಸಖಿಯು ರಾಧೆಗೆ ದರ್ಜಿಸುತ್ತಾಳೆ. 

ಎರಡನೆಯ ಸರ್ಗ-- ಆಕ್ಲೇಶ ಕೇಶವ--ಅಷ್ಟಹದಿಗಳು - ೫-೬ 
ತಾನೊಬ್ಬಳೇ ಕೃಷ್ಣ ನ ಪ್ರೇಮಕೆ ಅರ್ಹಳು ಎಂಬ ರಾಧೆಯ ಅಹೆಂಭಾವವು ನಶಿಸಿ 

ಹೋಗುವುದು. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಏನೇ ತಪ್ಪಿದ್ದರೂ ಅವನೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದ ಸವಿನೆನಪುಗಳನ್ನು 

ಮರೆಯಲಾಗಡೆಂದು ರಾಧೆ ತನ್ನ ಸಖಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ 

ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನು ಸಂಧಿಸಲು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. 

ಮೂರನೆಂಯ ಸರ್ಗೆ--ಮುಗ್ಧೆ ಮಧುಸೂದನ -- ಅಷ್ಟಪದಿ- ೩ 
ಕ್ಭ್ರ ಷ್ಣ ನು ರಾಧೆಯನ್ನು ಮರೆತುದಕ್ಕೆ ಪಶ್ಚ್ರಾತ್ತ್ವಾ ಪ ಪಡುತ್ತಾನೆ. 

ನಾಲ್ಕನೆಯ. ಸರ್ಚ್ ಗ್ಗೆ ಮಧುಸೂದನ-- ಆಷ್ಟಪದಿ--೮- ೯ 

ಸಖಿಯು ರಾಧೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಹೊಯ್ತಾ ಟಿವನ್ನು ಕ್ಷ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. 

ಐದನೆ ಸರ್ಗ ಸಾಕಾಂಸ್ರ ಪುಂಡರೀಕಾಕ್ಷ - ಅಷ್ಟಪದಿ- ೧೦-೧೧ 
ರಾಧೆಯನ್ನು ಸಂತೈಸಿ ಕರೆತರುವಂತೆ ಕೃಷ್ಣ ನು ಸಖಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಸಖಿಯು 

ರಾಧೆಯನ್ನು ಕಂಡು ಕ್ಸ ಷ್ಣನ ಅಭೀಷ್ಟ ತ್ಚವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ 

ಆರನೆಯ ಸರ್ಗದ ಕಷ್ಟ್ಟವೈಶಕಂಂಠ (ಸೋತ್ಕಂಶವೈಕಂಂಠ)-- ಅಷ್ಟ 
ಹದಿ-_ ೧೨-ಸಖಿಯು ಪುನಃ ಕ್ಸ ಹ ಸ ಬಳಿಗೆ ಬಂದು ರಾಧೆಯ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಲಿಮಿತ 

ವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಅವಳಿಗೆ ಕ್ಷ ನೆ ನ” ಬಳಿ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲವೆಂದೂ. ಸ್ಸ ಷೆ ನ್ಹನೇ 

ಆಕೆಯ ಇಳಿ ಹೋಗಬೇಕೆಂದೂ ಸುತ್ತಾ ಳೆ. 

ಏಳನೆಯ ಸರ್ಗ -ನಾಗರನಾರಾಯಣ (ನಾಗರಿಕನಾರಾಂಶಣ)- 
ಅಷ್ಟಪದಿ ೧೩-೧೬ - ಚಂದ್ರೊ ೇೀದಯವಾಗಿದೆ. ಕೃ ಷ ಸಮು ತನ್ನ ಬಳಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 

ಮತ್ತಾರೋ ಗೋಪಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ನ ಸಹವಾಸ ಲಭಿಸಿದೆ. ಆತಿ ತನ್ನ ಇತಿ ವ್ಯಥೆಯೇನೂ 
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ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ತನಗೆ ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರ ವ್ಯಥೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ರಾಧೆಯು 

ಪ್ರ ಲಾಹಿಸುವಳು. 

ಎಂಟನೆಯ ಸರ್ಗ -ವಿಲಶ್ಮ್ಯ ಲಕಶ್ರ್ಮೀಹತಿ-ಅಷ್ಟಪದಿ-೧೭೩--- 
ರಾತ್ರಿಯು ಕಳೆದು ಬೆಳಗಾಯಿತು. ರಾಧೆಗೆ ಬಹಳ ಕೋಪ ಬಂದಿತು. ಆ ವೇಳೆಗೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣನು ಅವಳ ಬಳಿ ಬಂದು ತನ್ನನ್ನು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂದು ಕೇಳುವನು. 

ಆದರೂ ರಾಧೆಯು ಅವನನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುವಳು. 

ಒಂಭತ್ತನೆಯ ಸರ್ಗ -- ಮುಗ್ಗೆವುಕುಂದ- ಅಷ್ಟಪದಿ-೧೮--- 
ಕೃಷ್ಣ ನು ನಿರಾಶನಾಗಿ ಹೊರಟು ಹೋಗುವನು. ಅದನ್ನು ಕಂಡ ಸಖಿಯು ರಾಧೆ 

ಯನ್ನು ಅವಳು ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸವು ತಪ್ಪೆಂದೂ, ಆದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ನು ಕೋಪಗೊಂಡು 

ಬರದೇ ಹೋದರೆ ಏನು ಮಾಡುವೆ ಎಂದು ಹೀಯ್ಯಾಳಿಸುವಳು. 

ಹತ್ತನೆಯ ಸರ್ಗ ಚತುರ ಚತುರ್ಭುಜ--ಅಷ್ಟಪದಿ-೧೯--ಆದರೆ 

ಆ ದಿನ ಸಂಜೆ ಸೃಷ್ಣನು ಮರಳಿ ರಾಧೆಯ ಬಳಿ ಬಂದು ನಡೆದುದನ್ನು ಮರೆತು 

ಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವನು 

ಹನ್ನೊಂದನೆಯ ಸರ್ಗೆ - ಸಾನಂದದಾನೋದರ -ಅಷ್ಕಪದಿ - 

೨೦-೨೨ ಸಖಿಯೊ ರಾಧೆಯ ಅದ್ಯ ಹೆ ತ್ಟವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವಳು. ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನು 

ಮಾಮೂಲು ಸ ಳದಲ್ಲಿ ಸಂಧಿಸಬೇಕೆಂದು* ರಾಧೆಯನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವಳು. ರಾಧೆಯು 

ಶ ಂಗೆರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಟು ಸ್ಸ ಷ್ಣೆನನ್ನು ಲತಾಗೃಹದ ಬಳಿ ಸಂಧಿಸುವಳು 

ಹನ್ನೆರಡನೆ ಸರ್ಗೆ-*ಸುಪ್ರಿ ತ ಪೀತಾಂಬರ-ಅಷ್ಟಪದಿ-೨ ೨೩-೨೪ 

ರಾಧೆಯ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸಖಿಮೆಕೆಲ್ಲರೂ ಒಂಡೊಂದು ನೆನ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು 

ಹೋಗುವರು. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರು ಆನಂದದಿಂದ ಕೂಡಿ ನಲಿಯುತ್ತಾರೆ. 

ಗೀತ ಗೋವಿಂದದ ೨೪ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳೂ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿವೆ. 

ಇದರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿವೆ. 

ಅಪ್ರಮೇಯಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಪೆರಿಯಸ್ವಾಮಿ ತಿರುಮಲಾಚಾರ್ಯರು ಅಷ್ಟಪದಿಗಳಿಗೆ 

ಟೀಕನ್ನು ಕನ್ನ ಡಡಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾ ಜೆ. 

ES ನಮ್ಮ. ಸಂಗೀತ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ತತಿಗಳೆ ಮೇಲೆ ಬಹುವಾಗಿ 

ಪ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿದೆ. ಇದೇ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಸ್ತು ವನ್ನುಳ್ಳ ಅನೇಕ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು 

ಸಂಜ ತ ಮತ್ತು ದೇಶ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ ಹೆರಿಕಂಕರನ 

ಗೀತರಾಘವ, ಪ್ರಭಾಕರನ ಗೀತರಾಘವ, ಭಾನುದತ್ತನ ಗೀತ ಗೌರೀಪತಿ, ಕಲ್ಯಾಣ 

ಕವಿಯ ಗೀತಗಂಗಾಧರ, ರಾಮಭಟ್ಟನ ಗೀತ ಗಿರೀಶ, ವಂಶ ಮಣಿಯ ಗೀತದಿಗಂಬರ, 

ಚತುರ್ಭುಜನ ಗೀತಗೋಪಾಲ, ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಮಿಶ್ರನ ಅಭಿನವ ಗೀತಗೋವಿಂದ, 
ಸದಾಶಿವ ದೀಕ್ಷಿತನ ಗೀತಸುಂದರಂ, ಅನಂತ ನಾರಾಯಣನ ಗೀತಶಂಕರಂ, 

ತಿರುಮಲನ ಗೀತಗೌರೀ ಮುಂತಾದುವು ಇಂತಹ ಕಾವ ಗಳು. ಹೀಗೆಯೇ ಗೇಯ 
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ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಲವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹೆವುಗಳಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಮಖಿಯ 

ತ್ಯಾಗರಾಜಾಷ್ಟೃಪದಿ, ಶಾಹಜೀಯ ಅಷ್ಟಪದೀಕಾವ್ಯ » ಉಪನಿಷದ್ ಬ್ರಹ್ಮನ 

ರಾಮಾಷ್ಟಪದಿ, ಚಂದ್ರ ಶೇಖರೇಂದ್ರ ಸರಸ್ವತಿಯ ಶಿವಾಷ್ಟ್ರಪದಿ, ಮೈ ಸೂರಿನ ವೆಂಕಟಪ್ಪ 

ನಾಯಕನ ಶಿವಾಷ್ಟಪದಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬಹುದು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ 

ದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಗೀತಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ತಿರುಮಲಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಚಿಕ್ಕದೇವ 

ರಾಯ ಸವ್ತಪದಿ, ಕಳಲೆ ನಂಜರಾಜ ಏರಚಿತ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಗೀತಗಂಗಾಧರ ಇವು 

ಕರ್ಣಾಟಕದ ಕೊಡುಗೆಗಳು. 

ಗೀತಸುಂದರಂ--ಇದು ಸದಾಶಿವ ದೀಕ್ಷಿತರು ಶಿವ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು 

ಕುರಿತು ಜಯದೇವ ಕವಿಯ ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಕಾವ್ಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ 
ಸಂಸತ ಕಾವ್ನ. 

ಗೀತಶಂಕರ ಜಯದೇವನ ಗೀತ ಗೋವಿಂದ ಕಾವ್ಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 

ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಎಂಬ ಕವಿ ರಚಿಸಿರುವ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾವ್ಯ. ಇದು 

ತಂಜಾವೂರಿನ ಸರಸ್ತತೀ ಮಹಲ ಗ್ರಂಥಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. 

ಗೀತಾನುಗ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳಾಗಿ ನುಡಿಸಲಾಗುವ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ 

ಗೀತಾನುಗವೆಂದು ಹೆಸರು. ಪಿಟೀಲು, ಸಾರಂಗಿ, ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದ್ಯಗಳು 
ಗೀತಾನುಗ. 

ಗೀತಾಯಾನ--ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಗಳಾದ ವೀಣೆ ಮತ್ತು' ಕೊಳಲೇ 

ಮುಂತಾದುವು ಗೀತಾಯವ ವಾದ್ಯಗಳು. 

ಗೀರ್ವಾಣಹಪದ--_ಈ ರಾಗವು೭೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಸಿಕಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ; ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಗೀರ್ವಾಣಪ್ರಿ ಯ ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಗೀರ್ವಾಣಿ (೧) ಈ ರಾಗವು ೪೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗವಾಂಭೋದಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಗಮದವನಿಪದನಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
(೨) ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ೪೩ನೆ ರಾಗಾಂಗರಾಗ. 
ಆ: ಸರಿಗಮಹೆದನಿದಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
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ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ರಚಿಸಿರುವ « ನಮೋ ನಮಸ್ತೇ? ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಈ 

ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 

ಗ್ರೀವಾ ಭೇದಗಳು--ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರೀವಾ ಭೇದಗಳೆಂದರೆ ಕತ್ತಿನ 

ಚಲನೆಗಳು. ಭರತಮುನಿ ಹೇಳಿರುವ ಭೇದಗಳು ಒಂಭತ್ತು ವಿಧ. ಅವು--ಸಮ್ಮ 

ನತ, ಉನ್ನತ, ತ್ರ್ಯಶ್ರ, ರೇಚಿತ, ಕುಂಚಿತ, ಅಂಚಿತ, ವಲಿತ ಮತ್ತು ವಿವೃತ್ತ _ 

ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ರೀತ್ಯಾ ಗ್ರೀವಾ ಭೇದಗಳು ನಾಲ್ವು. ಅವು-- ಸುಂದರಿ, ತಿರಶ್ವೀನ, 

ಪರಿವರ್ತಿತಾ ಮೆತ್ತು ಪ್ರಕಂಪಿತ. 

ಗೀಷ್ಠ್ಮಾವಳಿ-ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮಪ ಸ 

ಅಃ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಗಂ--ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳ ಸ್ವರಸ್ಥಾ ನ ಸೂಚಕಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರದ 

ಸಂಜ್ಞಾಸೂಚಕ ಅಕ್ಷರ. ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ ಶ್ರುತಿ ಅಥವಾ 

ಮೂರನೆಯ ಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಜ್ಞಾ ಕ್ಷರ. 

ಗುಜ್ಮರಿ- ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಘುರ್ಜರಿ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದನಿಪಮಗರಿಸ 
ಬೃಹದ್ಧರ್ಮ ಪುರಾಣ, ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ. ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ ಇತ್ಯಾದಿ ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಪುರಾತಕ ರಾಗ. ಬೇಕಿ ಬೇರೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವು ಪ್ರಚಲಿತ 

ವಾಗಿದ್ದು ದ್ರಾವಿಡ ಗುಜ್ಜರಿ, ದಕ್ಷಿಣ ಗುಜ್ಜರಿ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಗುಜ್ಜರಿ, ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ 

ಗುಜ್ಜರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದ ತು. ಜಯದೇವನ ಒಂದು ಅಷ್ಟಪದಿಯು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. , 

ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ * ವರಾಲಂದು ಕೊಮ್ಮನಿ (ಆದಿ) ಎಂಬ ಕೃತಿಯು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ 

ಗುಣಕರಿ--ಇದು ಹೆಂಸವಿಲಾಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಭೈ ರವದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಗುಣಪ್ರಿಯ-ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಾಮಸಪಮದನಿಸ 

ಅಃ: ಸದನಿಪಷಮಗಸರಿಸ 
ಗುಣಭೂಷಣಚಿ- ಈ ರಾಗವು ೩೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಾಳಗದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮಮಪಸ 
ಅಆ: ಸೆಪಮಗರಿಸ 

ಗುಣಾಚಾರ್ಯ-- ನಾಟ್ಯದರ್ಷಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಧವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರಂಥ 

ವನ್ನು ಗುಣಾಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಮಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಗೊಣಿತನಿನೋದಿನಿ ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು 

ಜನ್ನರಾಗ. 
ಘಿ 

ಆ: ಸಗಮಪವಿಸ 

ಅ: ಸಥಿದಪಮಗರಿಸ 

ಬ 
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರನ ವಿಚಾರವು ಬರುತ್ತದೆ ಬುದ್ಧನು ತನ್ನ ಒಂದು ಪೂರ್ವಜನ್ಮ 

ದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಲನ- ಎಮು. ಉಜ್ಜಯಿನಿಯ ಮೂಸಿಲನೆಂಬ ಸಂಗೀತಗಾರನು ಗುತ್ತಿಲ 

ನಲ್ಲಿ ನೀಣಾವಾದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದನು. ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಇವನಿಗೆ ತನ್ನ 

ವಿದ್ಯಾಪ್ರೌಢಿಮೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಪರೀತ ಅಕ್ಂಕಾರವುಂಟಾಗಿ ತನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ಸವಾಲು 

ಹಾಕಿದನು. ಗುತ್ತಿಲನು ವಾರಾಣಸಿಯ ಆಸ್ಲ್ಸಾನ ವಿದ್ಯಾಂಸವಾಗಿದ್ದಮು ಅವನ 

ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಾನು ಆಕ್ರಮಿಸಬೇಕೆಂಬುದು ಶಿಷ್ಯನ ಉದ್ದೇಶ್ಯ ಇಗಿತ್ತು. ಗುತ್ತಿಲನು 

ತನಗೆ ಜಯವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 

ಗುರುವಿನ ನಂತರ ಶಿಷ್ಯನು ನುಡಿಸಿದ ಮೇಲೆ ವಾದ್ಯದ ಒಂದೊಂದು ತಂತಿಯನ್ನು 

ಕಿತ್ತು ನುಡಿಸಬೇಕೆಂದೂ, ಕೊನೆಯ ತಂತಿಯು ಕಿತ್ತುಹೋದ ಮೇಲೂ, ಮರದ 

ಚೌಕಟ್ಟನ್ನೇ ನುಡಿಸಬೇಕೆಂದು ದೇವರ ಅಪ್ರ ಣೆಯಾಯಿತು. ಗುತ್ತಿಲನು 

ಅದರಂತೆಯೇ ಮಾಡಿದನು ಆದರೆ ಮೂಸಿಲನಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ 

ಸೋತನು ಈ ಘಟನೆಯು ಕ್ರಿಸ್ತಶಕಕ್ಕೆ ಹಲವು ಶತಾಬ್ದಿ ಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ 

ನಡೆಯಿತು. 

ಸವಾಲಿನ ದಿನ ಗುರುಶಿಷ್ಯರಿಬ್ಬರೂ ಏಳು ತಂತಿಯ ಹಾರ್ಪ್ವಾದ್ಯವನ್ನು 

ನುಡಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಕಾಶಿಯ ರಾಜನಲ್ಲದೆ ಆನೇಕ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, 

ಆಸ್ಲಾನಿಕರೂ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಗುರುವು ಏಳು ತಂತಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಅಂದಿನ 

ಸವಾಲನ್ನು ಆರೆಂಭಿಸ ದನು. ಶಿಷ್ಯನೂ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಮಡಿಸಿದನು. 

ನಂತರ ಗುರುವು ಒಂದು ತಂತಿಯನ್ನು ಕತ್ತುಹಾಕೆ ಇತರ ಆರು ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ 

ದನು. ಶಿಷ್ಯನೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದನು ಹೀಗೆ ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದೇ 
ತಂತಿ ಉಳಿಯಿತು. ಶಿಷ್ಯನೂ ಸಹ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನುಡಿಸಿ 

ದನು. ಕೊನೆಗೆ ಗುತ್ತಿಲನು ಕೊನೆಯ ತಂತಿಯನ್ನು ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ ಮರದ ಚೌಕಟ್ಟನ 

ಮೇಲೆ ನುಡಿಸಿದನು. ಸಂಗೀತವು ಮೊದಲಿನಂತೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮತ್ತು ಸೊಗಸಾಗಿ 

ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ತಿಷ್ಯನಿಂದ ಮುರದ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಗುತ್ತಿ ಲ- ಬುದ್ದನ ೨೬೩ನೆಯ ಜಾತಕದ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಲನೆಂಬ ಒಬ್ಬ 
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ಅವನ ಅಹೆಂಕಾರವು ಅಡಗಿತು. ಗುರುವಿಗೆ ಶರಣಾಗತನಾಗಿ ಅಪರಾಧೆಕ್ಸಾಪಣ 

ಮಾಡಿದನು. 

ಗುವ್ಮಾಕಾಂಭಛೋಜಿ--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ 

ಗೌಳದ ಒಂದು ಸಹನ 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಗುವಿದ್ಠು--ಮೃದಂಗವಾದನದಲ್ಲಿ ಗುಂಕಾರವನ್ನು ನುಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಗುಮ್ಬಿ ಎಂದು 

ಹೆಸರು. ಮೃದಂಗದ ಎಡಭಾಗವನ್ನು ತಟ್ಟ ಅಂಗೈ ಯಿಂದ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ನುಡಿಸುವುದು 

ಬಲಭಾಗದ ಕರಣೆಯನ್ನು ಬೆರಳಿರಿಂದ ಬಾರಿಸಿದ ಕೂಡಲೆ ಎಡಗೈನ ಮಡಿಕಾರ 

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತ ದೆ. 

ಗುವನ್ಮಾವಳಿ-_ಈ ರಾಗವು ೫೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದರ 

ಜನ್ಮರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿ ಸ 
ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಗುಮ್ಯ್ಮುದ್ಯುತಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ R 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಪದಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಗೊರು-(೧) ಇದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ತಾಳ ಪದ್ಧತಿಯ ಷಡಂಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಅಂಗೆ. ಇದರ ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣ ೨ ಮಾತ್ರೆ ಗಳು ಅಥವಾ ಆ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 

ಬಲಗ್ಗೆ ಯಿಂದ ತಟ್ಟ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಮುಷಿ ಪೀಯನ್ನು ಪ್ರ ಪ ) ದಕ್ರಿಣವಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆ. 

(೨) "ಭರತನಾಟ್ಯಪ ಒಂದು ಜೀವತಾ ಹೆಸ್ತ. ವಕಡು ತೈಯಲ್ಲೂ ಶಿಖರ ಹೆಸ ಸ್ಪವನ್ನು 

ಜನಿವಾರದಂತೆ ತೋರಿಸಿ, ನಂತರ ಬಲಗೆ "ಯಲ್ಲಿ ಪತಾಕ ಹೆಸ್ತವನ್ನು ಹಡಿಯುವುದು. 

ಗುರುಗದ್ಯ--ಈ ರಾಗವು ೫೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಣ್ಮು:ಃ ಖಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

'ಜವ್ಯರಾಗ 

ಆ: ನಿಸಗಮಪದನಿ 

ಅ: ದಪಮಗರಿಸನಿಸ 

ಗುರುಗುಹ--ಸಂಗೀತ ತ್ರಿರತ್ನ ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಶ್ಲಿತರು 

ತಮ್ಮ ಸ್ಫ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುಗುಹೆ ಎಂಬ ಮುದ್ರೆ ಯನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾ ro ಪ ಜೀವನದ 

RE, ಘಟನೆಯು ಈ ಅಂಕಿತದ ಬಳಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು. 

ದೀಕ್ಷಿತರು. ವಾರಣಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ 
ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ತಿರುತ್ತಣಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಬ್ರಹೆ ಒಣ್ಯಾಸ ಸ್ವಾಮಿಯ ge ಸನ 
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ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಸುಬ ಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನೆ ಇವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ವೃದ್ಧನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವಿತ್ತು 
ಬಾಯನ್ನು ತೆರೆಯುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಕಲ್ಲು ಸಕ ರೆಯ ಜೂರೊಂದನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದೃಶ್ಯ 
ನಾದನು. ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಲೋಕದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾ ನವು ಉಂಟಾಯಿತು 
ತಕ್ಷಣವೇ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾದರು. ಅವರು ಪ್ರಧಮವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ ಮಾಯಾ 
ಮಾಳವಗೌಳರಾಗದ (ಆದಿತಾಳ) * ಶ್ರೀನಾಥಾದಿ ಗುರುಗುಹೋ ಜಯತಿ ಎಂಬುದು. 
ಶೃತಿ ರಚನೆಗೆ ಗುಹನು ಇವರಿಗೆ ಗುರುವಾದುದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತರು « ಗುರುಗುಹೆ ” ಎಂಬ 

ಆಂಕಿತವನ್ನು ಬಳಸಿದರು. 

ಗುರುಗುಹಗಾನಾಮ್ಸ ತವರ್ಷಿಣಿಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ರಿತರ ಕಮಲಾಂಬ 
ನವಾವರಣ ಕೇರ್ತ ನೆಗಳನ್ನು ಸ್ವರಲಿಪಿಸಹಿತ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿಡ್ಟೆ ಕುರುಚಿ ವೇದಾಂತ 
ಭಾಗವತರೆಂಬುವರು (೧೯೩೬) ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರು. 

ಗಂರುಜ್ಯ್ಯೋತಿ- ಈ ರಾಗವು ೬೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಂತಿ ಮತಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ನರಾಗ. 

ಶಿ 
ಇ 

ಆನ ಸರಿಗಮದಸ 

ಅ: ಸದಮಗರಿಸ 

ಗುರುದೇವ --ಜಗದಿ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಕವಿ ಮತ್ತು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾಗಿದ್ದ ರವೀಂದ್ರ 
ನಾಥರಾಕೂರರನ್ನು ಗುರುದೇವ ಎಂದು ಎಲ್ಲರೂ `ಕರೆಯುತ್ತಿ ದ್ದರು. 

ಗುರುಪ್ರಾತ-- ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ತಾಳಪದ್ಧತಿಯ ಷೋಡಶಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಇದು ಒಂದು ಅಂಗ. ಇದರ ಕಾಲಪ ಪ್ರಮಾಣವು ಎರಡೂವರೆ ಮಾತ್ರೆ ಗಳು ಅಥವಾ 

ಕುತ್ತು ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 

ಗುರೊದ್ರುತವಿರಾಮ--ಇದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ತಾಳವದ್ಧ ತಿಯ 

ಷೋಡಶಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ. ಇದರ ಕಾಲಸ ಪ್ರಮಾಣವು ಎರಡೂಮುಕ್ಯಾಲು 

ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ಹನ್ನೊಂದು ಅಸ್ತರಕಾಲ 

ಸ ಂರಂಪೆರೆಂ ಪರೆ--ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾದ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ತಮ್ಮ ಗುರುಗಳ 
ಪೀಳಿಗೆ ಯನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಹೆಮೆ ಓಪಡುವುದುಂಟು. ಅರಿಯಕಾಡಿ ರಾಮಾನುಜ 
ಅಯ್ಯುಂಗಾರ್ಯ ರ ಗುರು RS; ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯಂಗಾರ್. ಮೈಸೂರು ವಾಸು 
ದೇವಾಚಾರ್ಯರ ಮತ್ತು ರಾಮನಾಡ್ ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯೆಂಗಾರ್ಯರ ಗುರು ಹಟ್ಟ ನಿಂ 
ಸುಬ್ರ ಹೆ, ಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್... ಅವರ ಗುರು ಮಾನಂಬಂಚಾವಡಿ ವೊಕಟಸುಬ್ಬ ಯ್ಯ ರ್. 
ಅವರ ಗುರು ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿ ರತ್ನ ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ಆ 
ಪೀಳಿಗೆಯನ್ನು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹ ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿ. ಹೀಗೆಯೇ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು 
ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ. 

ಚನಿರುಪುತಡರವತ ಅ ಇದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಎರಡನೆಯ ಪುತ್ರ ತನ್ನ 

ಕ್ಟ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಅಂಕಿತ. 
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ಗುರುಪ್ರಕಾಶಿ-ಈ ರಾಗವು ೩೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈ ರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನವ್ಯರಾಗ. ಕ 

ಆ: ಸರಿಗಮದನರನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮರಿಸ 
ಗೆಂರುಪ್ರಿಂಯು--ಈ ರಾಗವು ೬೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಚಸ ಸ್ಪತಿಯ ಒಂದು 

'ಜವ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನರಿ ಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಗುರುಬಸವ (ನು. ೧೪೩೨೦)---ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ವಿಪುಲವಾಗಿ 

ರಚಿಸಿರುವ ತೈವವಾಗ್ಗೆ ಯಕಾರ, 

ಗುರುವುಧ್ವಪತಿ ಪುರಂದರವಿಠಲ ಇದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಮೂರನೆಯ 

ಪುತ್ರ ತನ್ನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಅಂಕಿತ. 

ಗುರುಮೇರು--ಇದು ತಾಳ ಪ್ರಸ್ತಾರದ ೧೪ ವಿಧೆಗಳನ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧೆ. 

ಇದು ಒಂಭತ್ತ ನೆಯದು. ಪ್ರಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಗುರುವು ಎಷ್ಟು ಸಲ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು 

ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವುದು ಗುರುಮೇರು. 

ಕೆ ಲ (೧೯ನೆ ಶ )- ಇವರು ಆಂಧ್ರದ ವಿಜಯನಗರ 

ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸರೂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ವೆ ಚಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಘನ. 

ನಯ ಮತ್ತು ದೇಶ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹುಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರು ಅನೇಕ 

ತಾವಗಳು, ಸ ರಜತಿಗಳು, ಜಕ್ಕಫಿದರುಗಳು, ಸ್ವರಪಲ್ಲವಿಗಳು, ಶಬ್ದ ಪಲ್ಲವಿಗಳು ಮತ್ತು 

ಗೀತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ತೆ. ವೀಣೆಯನ್ನು ಷಟ್ಟ್ಯಾಲದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇವರನ್ನು ಅಲ್ಲಿಯ ರಾಜನು ಬಿರುದುಗಳು ಮತ್ತು ಛತ್ರ ಚಾಮರಗಳನ್ನಿ ತ್ತು ಗೌರವ 

ಸಿದನು ಇನರ ಪುತ್ರ ಸೀ ತಾರಾಮಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮಗ ಗ RE 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ತ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. _ ಗುರಿಕಾರ ER ೯ಲುರವರ ಮಗನೇ 

ಪ್ರಸಿದ್ದ ವೀಣಾ ವೆಂಕಟಿರಮಣದಾಸೆರು. ಮೈ ಸೂರಿನ ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ ನವರು ಮತ್ತು 

ವೆಂಕಟಿರಮಣದಾಸರೂ ಒಂದೇ ವಂಶದ ಪೀಳಿಗೆಯವರು. 

ಗುರುರಾಯಾಚಾ ೫೯ ಲು-ಇವರು ಆಂಧೆ ದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವೈಣಿಕ 

ಮೊಕಟರಮಣದಾನರ ತಂದೆ. ಇವರು ಆಂಧ್ರದ ವಿಜಯನಗರ ಖ್ಯಾತ ಆಸಾನ 

ವಿದ್ರಾಂಸರಾಗಿದ್ದು ತಮ್ಮ ತಾತನಂತೆಯೇ ಹಲವು ಬಿರುದುಗಳನ್ನೂ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನೂ 

ಪಡೆದಿದ್ದ ರು 

ಗಂಧುರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ (೧೯೦೦) --ಗುರುರಾಯರ ತೆಂಡೆ ನಾರಾಯಣ 
ಶಿವರಾವ್ ದೇಶಪಾಂಡೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸಾ ಥಿ ಸಂಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸ 
ರಾಗಿದ್ದ ರು. ತಾತ ಶಿವರಾವ್ ಸುಖಾಜಿರಾವ್ ದೇಶಪೊಂಡೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಗೀತಗಾರ 
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ರಾಗಿದ್ದು ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೆ ರು. ಇಂತಹ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿ ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ಗುರುರಾವ್ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ 

ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದಾ ಕೆ. ಗುರುರಾಯರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿ ದ್ದಾ ಗಲೇ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ 

ವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ತೊದಲು ದತ್ತೊೊ ಪಂತಜೋಹಿ. ಮತ್ತು. ಪತ್ರೆ ವಕೀಲರಲ್ಲಿ ಕಲಿತು 

ನಂತರ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಬುವಾ ವರು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ದೀರ್ಫಕಾಲ ಪ್ರಾಢ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪಡೆದರು. ಭಾರತದ ಬಿಂದೊರಾಯರಲ್ಲಿ ಗಮಕಕಲೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗಮಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ನೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ಧಾರವಾಡದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಉಪ ನಿರ್ಮಾಪಕರಾಗಿದ್ದು 
೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ ನಿವೃತ್ತರಾದರು. ೧೯೭೦ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿತು. ಗುರುರಾಯರು ಮನಮೋಹಕವಾದ ಶಾರೀರವುಳ್ಳ ರಸಿಕರ 

ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸೂರೆಗೊಳ್ಳುವ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕರು. 

ಗೆಂರಂಂಜಿ :--ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವದೇವನ “ಸಂಗೀತ ಸಮಯುಸಾರ' ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥ 

ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಷಾಡವ ರಾಗ. 

ಗುರುವಿರಾವು---ಇದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ತಾಳಪದ್ಧತಿಯ ಮೋಡ 

ಶಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ. ಇದರ ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣವು ಎರಡೂಕಾಲು ಮಾತ್ರೆಗಳು 
ಅಧವಾ ೯ ಅಕ್ಷರಕಾಲ, 

ಗುರುಸ್ವಾವಿು ದೇಶಿಕರ್ (೧೯ ನೆ ಶ.)--ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾ 
ವೂರು ಜೆಲ್ಲೆ ಯ ತಿರುವಾರೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರು. ತಮಿಳಿನ ತೇವಾರಂ ಗೀತಗಳನ್ನೂ 

ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ಗುಹದಾಸ-ಸ್ರ ಸಿದ್ಧ” ಗಾಯಕರೂ, ವಾಗೆ ಸ ೇಯಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದ ಮಹಾ 

ವೈದ್ಯನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ವೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರು "ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ "ಬಳಸಿರುವ 

ಮುದ್ರೆ. 

ಗುಂಹಪ್ರಿಯೊ-ಈ ರಾಗವು ೧೬ ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ, 

ಆ: ಸರಿಗಾಮಸಪಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಾಪಮಗಸರಿಸ 

ಗೂರ್ಜರಿಕಾ--ಸೋಮನಾಧನ * ರಾಗವಿಬೋಧ ' ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 
ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಗೊಡಾಇದು ಭಾವಭಟ್ಟನ ಶ್ರುತಿಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಷಡ್ಡದ ಮೂರನೆಯ 

ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು. 

ಗೆಟ್ಟು ವಾದ್ಯ---ಇದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಅಪರೂಪವಾದ ಒಂದು ತಂತೀ 
ವಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ತಾಳವಾದ್ಯ. ಇದು ತಂಬೂರಿಯಂತಿದ್ದು ನಾಲ್ಕು ತಂತಿಗಳನ್ನು 



ಎ೦೦ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಹೊಂದಿದೆ. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಅಡಿ ಉದ್ದ ವಿಡೆ. ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸ ಸ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ 

ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎರಡು ಕೈಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು be ತಂತಿಗಳನ್ನು 

ತಾಡನ ಮಾಡಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ, ಎಡಗೈ ಯಲ್ಲಿ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಾಡನ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ತಾಡಿಸಿ 'ೆವದಂಗದ ನುಡಿಕಾರಗಳಂತೆ ನಮುಡಿಸ 

ಲಾಗುವುದು. ಇದು ಮೃದಂಗದ ಒಂದು ಸಹ ತಾಳವಾದ್ಯ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದರ 

ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಅಪರೂಪವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮುಡಿಸುವ "ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ವಿರಳ. 

ಅವಿಡಯಾರ್ ಕೋವಿಲ್ ಹರಿಹರ ಭಾಗವತರು ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ತಾಲೂಕಿನ ಹಳೇ 

ಆಲೂರಿನ ದೇವಾಲಯವಪ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ 

ಶಿಲ್ಪವಿದೆ. 

ಗೆಜ್ಜೆ ಭಾಗವತರೂ, ನಟರೂ, ನಾಟ್ಯವಾಡುವವರೂ ಕಾಲಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟ 

ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಜೆ. ಇದು ತಾಳವಾದ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಭರಣ. ಕಂಚಿನ ಮೊಳ್ಳಾದ 

ದುಂಡು ಗುಳಿಗೆಗೆ ಅರ್ಧಭಾಗದವರೆಗೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡಿಸಿ, ಒಳಗೆ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ಬೆಣಚು 

ಲ್ಲಿನ ಚೂರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗುಳಿಗೆಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಣ್ಣ 

ಉಂಗುರವನ್ನು ಬಳ ಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಗುಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟ ಯಾದ ದಾರದಲ್ಲಿ 

ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ದಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಬರುವಂತೆ, ೫೦ ರಿಂದ ೧೦೦ ರವರೆಗೂ ಗೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು 

ವೋಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾರವನ್ನು ಕಾಲಿನ ಕೀಲಿಗೆ ಕಟ್ಟಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. 

ಹಾವಾಡಿಗರೂ, ದೆೊೊಂಬರೂ, ಭಜನಗೆೊಸ್ಮಿ ಯವರೂ ಕಟ್ಟ ಕೊಳ್ಳುವುದುಂಟಿ. 

ಭಾಗವತರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹಿರಿಯರಿಂದ ಆಶೀರ್ವಾದ 

ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗೆಜ್ಜೆಯು ಬಹಳ ಪವಿತ್ರವಾದುದು. 

ದೇವದಾಸಿಯರಲ್ಲಿ ಗೆಜ್ಜೆ ಪೂಜೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ದಿವ್ಯನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನವು 

ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವುದನ್ನು ಗೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸ ನ ಹಳ್ಳಿಗಳಿಗೆ 

ಟಪಾಲು ತೆಗೆದು ಡು ಹೋಗುತ್ತಿ ವ ಅಂಜಿ ಪೇದೆಗಳು ಗೆಜ್ಜೆ ಕಟ್ಟ ದ ಕೋಲನ್ನು 

ಉಪಯೋಗನಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಸಂಕ್ರಾ ಎತಿ ಹೆಬ್ಬ ದಲ್ಲಿ ಗೋವುಗಳನ್ನು ಗೆಜ್ಜೆ ಗಳಿಂದ 

ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾಕೆ. ದಿವಂಗತ ರ ಪಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ಹ ಭಾಗವತರು ತಮ್ಮ 

ಕಂಠದ ಶ್ರು ತಿನ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿ ದ್ದ ಗೆಜ್ಜೆ ಕೈಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತ ದ್ದರು. 

ಗೀಯಚರಿತ್ರೆ ಇದು ಪದ್ಮ 'ಮತ್ತು ನಾಡುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಥಾ 

ರೂಪಕ. ಇದನ್ನು ಹಾಡಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಉಪಾಖ್ಯಾನಗಳು 

ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಇಷ್ಟೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿನ 

ಬಹುದು. ಗಮಕರೂವಕೆಗಳು ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 

ಶಿವನ್ ಸೆರಿಯಪುರಾಣದ ೬೩ ಪುರಾತನರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಕಾವ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿ 

ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 
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ಗೇಂಯನಾಟಕ-ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಗೀತ ರೂಪಕ ಅಧವಾ ಗಾನನಾಟಕವೆಂದು 
ಹೆಸರು ಇದು ಪದ್ಯ, ಸಂಗೀತ, ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 
ನೃತ್ಯ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವು ನಾಟಕದ ಮುಖ್ಯಭಾಗ. ಗೇಯನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯವು 

ಪ್ರ ಕುವ ಬಜ ಬಹು ಪ್ರಧಾನ. ಸಂಗೀತವು ' ಅಭಿನಯದ 
ವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಂತೆ ಸಮ್ಮಿಳನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೇಯನಾಟಕವು. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು 
ಸಾಹಿತ್ಯ ದ ಸುಮಧುರ ಸಮಿ ನ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟಕ ಇವೆರಡರ 
ಸಕಾ ದೊರಕುತ್ತ ದೆ. ಲಲಿತ ಕಲೆಗಳ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳ ಸುಮಧುರ ಸಂಗಮ 

ವನು ಇಂತಹ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಕಣ್ಣಿ ಗೆ ತಂಪು, *ೆವಿಗಳಿಗೆ 
ಇಂವು. ಕೇವಲ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸಂಗೀತ ಕೆಚೀರಿಯೆಂದು ಗೇಯ 
ನಾಟಕಗಳನ್ನು ಭಾವಿಸುವುದು ಸಾಧುವಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವು ನಾಟಕದ ಒಂದು 
ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಣೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಗೇಯನಾಟಕಗಳನ್ನು 
ರಚಿಸಬೇಕಾದರೆ ವಿಶೇಷ ಪ ಪ್ರತಿ ಸನದು: ನಾಟಕ ರಚನಾಕಾರನಿಗೆ ಇರಬೇಕಾದ 
ಪ್ರತಿಭೆ, ಮಾನವನ ಸ್ವಭಾವದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪರಿಜಾ ್ಲಾನ, ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವ 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರಾಸಂಗಿಕವಾಗಿ ವಶೇಷ ಪಾತ್ರೆ ತ್ರಗಳನ್ನೂ "ಮತ್ತು 
ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನೂ ಸೃಷ್ಟಿ ಸುವ ತಿ ನಾಟಕವು ಹೈದಯಂಗಮವಾಗಿ pes 
ಫು ಬನಾಚಾತುರ್ಯ್ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಗೂ ಕವಿತಾಶಕ್ತಿ , ಸಮ್ಮ ದೇಶದ ಪುರಾಣ ಮತ್ತು 
ಕಧಾಸಾಹಿತ್ಯದ ಇರಾ ಜಾ ಸ್ತಾನ ಸಂಗೀತ ಸ ರಚನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, 
ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಿಂದ 'ಕೊಡಿದ ಸ ಸ್ವಗತ ರಚನಾಶಕ್ಕಿ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ 
ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು "ಸಂಗೀತ ರಚನೆ ಇನೆಲ್ಲವೂ ಗೇಯನಾಟಕಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಚಿಸ 
ಬೇಕಾದ ಕವಿಣೆ' ಇರಬೇಕಾದ ಗುಣಗಳು- ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಹತೆಗಳಿರಬೇಕಾಗಿರುವುದ 
ರಿಂದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ರಚನೆಯಾಗಿರುವ ಗೋಯುವಾಟಕಗಳು ವು ಮಾತ್ರ. 

ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸ ಪ್ರ ಸಿದ್ದ ವಾಗೆ ಸ್ನೇಯಕಾರರು ಗೇಯನಾಟಕಗಳನ್ನೂ, 
ಗೇಯಚರಿತ್ರೆ ಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತ್ರಾ ಗರಾಜರ « ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಭಕ್ತಿ ವಿಜಯಂ. 
ಎಂಬುದು ಎಜು ತಾಳಗಳ ಸಾರ. ಅವರ « ನೌಕಾಚೆರಿತ್ರ ವು ಒಂದು 
ಚಿಕ್ಕನಾಟಕ.  ಷಹಜೀ ಮಹಾರಾಜರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಬಂಧವು ಆತ್ಯಂತ 
ರಂಜನೀಯವಾದ ಗೇಯನಾಟಕ. 

ಗೇಯಪ ಸ್ರಬಂಧ--ಕಾಲಕ್ಷೇಪತ್ಕಾಗಿ ಹಾಡುಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಕಥೆ. 
ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾತೀತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರ ಕುಚೇಲೋಪಾಖ್ಯಾನವೆಂಬುದು ಉತ್ತಮ 
ಸ 

ಗೇಯೆಹೆಜ್ಯ ಜಿ ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಇದು ೧೩ನೆಯ 
ಮೇಳ: ಗೇಯ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಕಟಿಸಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಅಳವಡಿಸಲು 
ಸೇರಿಸಿದೆ. 
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ಗೊಬ್ಬಿ ಇದೊಂದು ತೆಲುಗು ಜಾನವದ ನ್ನ ತ್ಯ. ಹಲವು ಸಪ್ರೀಯರು 

ಅಥವಾ ಬಾಲಕಿಯರು ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ತಾಳಕ್ಕೆ “ಕ್ಟ ಂತೆ ಕುಣಿಯುತ್ತಾರೆ 

ಮತ್ತು ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟ ಕೈ ಬೀಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಗತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಇದು ತಮಳು ದೇಶದ" ತುಮ್ಮುಃ ಕುಣಿತದಂತೆ. ಇಂತಹ ನೃ ತ್ಯದಲ್ಲಿ ೊಬ್ಬಿ ಹಾಡುಗಳನ್ನು 

ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲವು ಪದ್ಯ ಗಳಸೆ. ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ; 

ಭಜನೆ ಮತ್ತು ಪೊಂಗಲ್ ಹೆಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯಗಳಾಗುತ್ತ ವೆ. ಮುಖ್ಯವ್ಯಕ್ತಿಯು 

ಹಾಡಿದ್ದನ್ನು "ಇತರರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ವಧು ಗೊಬ್ಬಿ ನೃ ತ್ಯ ದಲ್ಲಿ 

ಭಾಗವಹಿಸದಿದ್ದಕೆ ಅವಳಿಗೆ ಮುಂಡೆ ಮೂಕನಾದ ಮಗುವಾಗುತ್ತ ಡೆ 1 

ಕಂಬಿರುವರು 

ಗೊಲ್ಲಭಾವತಾ —ದು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಊತ್ತುಕ್ಕಾಡ್, ಕೂಚಿಪ್ಪೂಡಿ 

ಮುಂತಾದ ಸ ಳಗಳಲಿ ಪೃದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತಿರುವ ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ವತ್ಸ 
ಇ ನೌ ರ ಪಂ ಅಜಿ 

ರೂಪಕ. 

ಗೊಲ್ಲ್ಪಿ--ಇದು ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಭಾಷಾಂಗ 

ರಾಗ. 

ಗೋ ಇದು ೭೨ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯ ಸಂಜ್ಞಾ ಸೂಚಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಚಕ್ರದ ಮೂರನೆಯ ಮೇಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಜ್ಞಾ ಕರ. ಬಾಣ-ಗೋ ಎಂದರೆ 

ಬಾಣಚಕ್ರ ಅಧವಾ ೫ನೆಯ ಚಕ್ರದ ೩ನೆಯ ಮೇಳ ಎಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಕಟ 

ಷೆಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಇದು ೨೭ನೆಯ ಮೇಳ ಸರಸಾಂಗಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಗೋಕುಲಮೂರ್ತಿ- ಇದು ೬೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಿಷಭ ಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸದರಿಗಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ (೧) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ “ಭಾರತಿ ಬಳಸಿರುವ ಮುದ್ರೆ. 

(೨) ತ ಶತಾಬಿ ರಿ ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇನಿಪಸ: ಸನಿಗಲು ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ನವರು ತಮ್ಮ 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ. ಮುಡ್ತಿ. ಇನಿಪಸನಿಗಲು ಎಂದರೆ ಹಬ್ಬಿ ಇದ ಕಸಲೆ ಮದರ್ 

ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯನವರ ಕೃತಿಗಳು ಅತಿಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು ದರಿಂದ ತೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. 

ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ತೋಡಿರಾಗದ « ಶತಮನಿ ಪ್ರಣುತಿಂಪುಚುನು > ಎಂಬ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ 

ಕೃತಿಯು ಬೋಧೇಂದ್ರ ಸದ್ಗುರುಸ್ವಾವಿಯವರ ಸ್ತು ತಿಯಾಗಿದೆ. 
ಗೋಪಾ ಇಲಕ್ಟ್ ಷ್ಮ ಟಿ. ವಿ.--ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಚೆಂಬೈವೆ ೈ ದ್ಯನಾಥಅಯ್ಯರ್ 

ರವರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಮಾ. ಶಿಷ್ಯರು. ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಜಿ. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 

ಅಯ್ಯರವರಲ್ಲೂ ನಂತರ ಕೊಚ್ಚೆ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಆಸ್ಥಾನದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಟ. ಜಿ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೩ಿ೦ಪ್ಲ 

ವಿಶ್ವನಾಥ ಅಯ್ಯೆರಲ್ಲೂ ಕಲಿತರು. ಪಂಡಿತ್ ಕೃಷ್ಣಾ ನಂದರಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ಲಾನಿ 

ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಕಲಿತರು ತಮ್ಮ ೬ ಗ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು 

ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ೩೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ 

ನುಡಿಸುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣಾಟಕ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತಗಳೆರಡರಲ್ಲಿ 

ಗಾಯಕರಾಗಿ ಪಂಡಿತ್ ರವಿಶಂಕರ್, ಉಸ್ತಾದ್ ಅಲ್ಲಾರಖಾ ಮುಂತಾದವರ ಜೊತೆ 

ನುಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಅಮೆರಿಕ, “ಯೂರೋರ್ಣ, ಕೆನಡಾಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ 

ಮಾಡಿ ಕೆಚೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ) ಇವರು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದಾರೆ 

ಇವರು ಮದ್ರಾಸ್ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಬಿ ಕಾಂ. ಪದವೀಡೆರರು. ಸಂಗೀತ ವಿದಾ ತ್ಯಾ 

ರತ್ನ, ಗಾನತಲಾಭಾರತಿ, ಸಂಗೀತಕಲಾವಿಭೂಷಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿರುದಾಂಕೆತರ 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ (೧೮೧೦-೧೮೯೬) ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ 

ತಮಿಳಿನ ವಾಗ್ಗೆ (ಯಾರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠರು. ಇವರು ಫಾವೊ ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಮುಡಿಕೊಂಡಾನ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿವರು. ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರದ ವಡಮ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ 

ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಇವರ ಪೂರ್ನೀಕರು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ 

ತಂಡೆ ಶಿವರಾಮಭಾರತಿ, ತಾತ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಭಾರತ್ಮಿ ಮುತ್ತಾತ ವಳರ್ ಕೋದಂಡ 

ರಾಮಭಾರತಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ವೈಣಿಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು 

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೆ ೯ ಮಾತಾಪಿತರನ್ನು ಕಳೆಮುಕೆ ಇಂಡ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿಯ 

ಜೀವನವು ಸುಗುಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆ ಯ ಕೂತ್ತನೂರು 

ದೇವಾಲಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಪರಿಚಾರಕರಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿಯ ಸರಸ್ವತೀ ದೇವಿಯು 

ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಳಾಗಿ ಇವರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದಳೆಂನು ಶ್ರದ್ಸಾವಂತರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಗೋವಿಂದಯತಿ ಎಂಬುವರಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯೆ ಯನ ಮಾಡಿದರು ಹೆಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ 

ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು ER ಬದ ಜು ಅಮರಸಿಂಹೆ ರಾಜನ ಪೋಷಣೆ 

ಯಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಮದಾಸರೆಂಬುವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಹಿಂದೂಸ್ಟಾ ನೀ 

ಸಂಗೀತದ ಪಾಂಡಿ ತ್ಯದಿಂದ ಹೆಮಾರ್ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಬೇಹಾಗ್ ಮುಂತಾದ ಉತ್ತ ರಾದ 

ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ನಂತರ ಅನತಾಂಡವಪುರದಲ್ಲೂ, ಅಣ್ಣು 

ವಯ್ಸ್ಕಾರ್ನ ಮಿರಾಸ್ದಾರರೊಬ್ಬರ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಲವು ವರ್ಷಗಳಕಾಲ 

ವಿದ್ದರು. 

ಭಾರತಿಯವರು ನೆ ಷ್ಟಿ ಕ ಬ್ರಹೆ ಒಚಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದು ಯೋಗಾಭಾ ನದಲ್ಲಿ ನಿರತ 

ರಾಗಿದ್ದು ಏಕಾಂತ ಜಳಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಹರಿಕಥೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾದ 

ಮೇಲೆ "ಹಲವು ಕಡೆ ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು. ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ' 

೬೦ ರೂ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಗೊತ್ತುಮಾಡಿ, ಸಂಭಾವನೆಯನ್ನು ಆಗ 

ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ದಾನಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಚೀಟಿ ಬರೆದು 

ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು... ಖರ್ಚಾಗದೇ ಉಳಿದಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ಚಿದಂಬರಂ ಮತ್ತು 
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ಮಾಯಾವರಂ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಯಾತ್ರಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ಅನ್ನ 

ಜದಾನಮಾಡಲು ವುದುವಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. 

ಹೆಲವು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ, ಶಾಸ್ತ್ರ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈ ಮಷ್ಯ, ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ವಿದ್ವತ್ತು ಮುಂತಾದ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಂದ ಅವರು ಉತ್ತಮ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾದರು. 

ಪರಿಚಿತ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ರಚಿಸಿದ ಮೊದಲಿನ ಕೃತಿಗಳು ಜನಸ್ರಿ ಯವಾದುವು. 

ನಾಟಕಪ್ರಿಯರಾಗದ *ಶಿವಲೋಕಮೆಂಗಿರ?, ಸರಸಾಂಗಿರಾಗದ « ಮಹಾದೇವಶರಣಂ', 

ಆಹಿರಿರಾಗದ «ಅಂಬಲವಾಣವೈ?, ಜಗನ್ಮೋಹಿಥಿರಾಗದ *ತಿವಕಾಮಸುಂದರಿ' ಮಾಂಜಿ 

ರಾಗದ *ಸಂಜಲಪದವೇಂಡಾಮಾ್” ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳು ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತೀಕ 

ಗಳಾಗಿವೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ನಂತರ ಈ ಅಪರೂಪರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದವರಲ್ಲಿ 
ಇವರೇ ಮೊದಲಿಗರು. ಆಕರ್ಷಕ ಶ್ರೈಲ್ಮಿ ತಿಳಿಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರಾಗ 

ಇವುಗಳಿಂದ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವರ ಕೈ ಯಲ್ಲಿ ಲಾವಣಿಗಳತಿ 

ಮತ್ತು ಚಿಂದುಗಳು ಹೊಸ ಚೈತನ್ಯ ಪಡೆದುವು. ತ್ಯಾಗರಾಜರೂ ಕೂಡ ಇವರ 

ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಮನಸೋತಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ರೂಪಕಗಳಲ್ಲದೆ *ವಿಡುತಿ” ಬಿಡು ಕೀರ್ತನೆ 
ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು ಇವಲ್ಲಿ ಇವರ ಅಂಕಿತವಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಷಯ 

ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಇವರು ರಚಿಸಿದ ವಿಡುತಿ ಕೇರ್ತನೆಗಳೂ, ಶಣ್ಣಿಗಳೂ ೧೮೦ 

ಇವೆ. ಇವರ ಸಂಗೀತ ರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೪೨೬ ಇವೆ ಒಟ್ಟ ನಲ್ಲಿ 

ಇವರು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಮಾಯಾವರಂನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣಾ ನಂದಯೋಗಿ ಎಂಬ ಇವರ ಮಿತ್ರರು ಇವರ 

ರಚನೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲಾ ಬರೆದಿಟ್ಟರು. ಅಲ್ಲಿ ಮುನ್ಸಿಫ್ ಆಗಿದ್ದ ವೇದನಾಯಕಂಪಿಳ್ಳೆ 

ಇವರ ಒಬ್ಬ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿ ನ ಶಿಷ್ಯರು. ಪಿಳ್ಳೆಯವರ *ಸರ್ವಸಮಯು ಸಮರಸ ಕೀರ್ತನೆ? 

ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತಿಯವರ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಭಾಗವತದ ದಶಮಸ್ವಂದದ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಕರ್ತೃವಾದ ಅನೂತಭಾರತಿ (೧೮೪೫೧೯೦೫) 

ಇವರ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ರು. ಭಾರತಿಯವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ನೌಕಾ ಚರಿತಂ ಮತ್ತು 

ಪ್ರೆಹ್ಲಾದಭಕ್ತಿವಿಜಯಂ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ರೂಪಕಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಭೆಕ್ಕನಂದನಾರ್ರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಸಂಗೀತರೂಪಕದ ವಿಷಯವನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದು 

ಈೊಂಡು ರಚಿಸಿದರು 

" ನಂದನಾರ್* ಚರಿತವು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಭಾರತಿಯವರ ಒಂದು 

ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಕೊಡುಗೆ. ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿತವಾಗು 
ತ್ತಿರುವ ರೂಪಕ. ಇದರ ಹಾಡುಗಳು ಚಿರಪರಿಚಿತವಾಗಿದ್ದು ತಮಿಳು ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ 

ವರ್ಗಗಳ ಜನರು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಭಾರತಿಯವರು ಈ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆ 

ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಸೊಗಸಾಗಿ ಚಿತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಳಸಿರುವ ಸುಂದರ 
ಮಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಪದಲಾಲಿತ್ಯ, ಪ್ರಾಸಗಳ ನಿನಾದ, ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ 
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ತತ್ವೆಗಳು, ಜೇನಿನಂತೆ ಹೆರಿಯುವ ಸಂಗೀತ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಉದಾತ್ತ ಭಾವನೆಗಳು, 

ಜಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುವ ಸುಂದರವಾದ ಜತಿಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಭಾರತಿ 

ಯವರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕೀರ್ತಿ ತಂದುವು. ನಾಗಪಟ್ಟಿ ಣದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೀಮಂತ ವರ್ತಕ 

ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಪೋಷಣೆಯಿಂದ ತನ್ನ ಕೃತಿಯ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. 

ತರುವಾಯ ಹಲವಾರು ಕಡೆ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಬಂದಿತು. ಮೊದಲು ೧೮೬೧ 

ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಂಥರೂಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಸಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ೧೯೬೨ರಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾವೃತ್ತಿ ಪ್ರಕಟಸ 

ಲಾಯಿತು. 

ತೆಕ್ಟಿಲಾರ್ ಕವಿಯ ಹೆರಿಯಪುರಾಣಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಂದನಾರ್ರ 

ಐಷೆಯೆವು ೩೭ ಪದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರ ಹವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 

ವಿಸ್ತಾರವಾದ ರೂಪಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ವಪರೀತ ಮಡಿವಂತ, ನಿರ್ದಯಿ ಮತ್ತು 

ಹೆಠಶವಾದಿಯಾದ ಜನಿಖಾನ್ಹಾರ, ಒಬ್ಬ ಜ್ಞಾನವೃದ್ಧ ಮುಂತಾದ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು 8) 
ಹ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂದನಾರ್ ಮತ್ತು ಜವಿನಾನ್ಹಾರ ಇವರಿಬ್ಬರ ಪಾತ್ರಗಳು ನೇರ 

ಬಿಸ ಸ್ಸವಾದುವು... ಈ ಪಾತ್ರ ಗಳ ವಿರೋಧವನ್ನು. ಮನಮುಟ್ಟು ವಂತೆ ಚತ್ರ ಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಪದ್ಯಗಳ ಅಂತಶ್ಯಕ್ಷಿ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕಷಾಗಿ ಹರಿಯುವ ಭ್ಯ ನಂದನಾರ್ ಬಗ್ಗೆ 

ಅನುಕಂಪ, ಜನಿಸಾನ್ಸಾ ರನ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರೋಧವೂಟಾಗುವಂತೆ ಪಾತ್ರ ರಚನೆ, ಸುಂದರ 

ವಾವ ಇದು ಶೊಬ್ಬಲಂಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನೊಂಡಿ ಚಿಂದುಗಳು ಮಾಡ ರಚವಾ 

ಕೌಶಲ್ಯ ನ ಪ್ರತೀಕಗಳು. ಈ ರೂಪಕದ ಸಂಗೀತವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿ 

ಯಲ್ ಕರೈ ಕಂಡವನ್ ಪಾರ್ತ್ಪಾರ್ತ್ವುಂಡರ್ವ ಎಂಬ ಮಾತು ಭಕ್ತಿಯ 

ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 

ಭಾರತಿಯವರೇ , ನಂದನಾರ್ ಚರಿತದ ಶಾಲಸ್ಷೇಪವನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳೆ 

ಕಾಲ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ರೂಪಕದ ಜನಪ್ರಿಯತೆಗೆ ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣರಾದ 

ವರು ಆಧುನಿಕ ಕಧಾಕಾಲಕ್ಷೇಕವ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ ತಂಜಾವೂರು ಕೃಷ್ಣೆ 

ಭಾಗವತರು (೧೮೪೭-೧೯೦೩). ಭಾರತಿಯವರು ನಂದನಾರ್ ಚರಿತ್ರಂ ಅಲ್ಲದೆ 

ತಿರುನೀಲಕಂರ ನಾಯನಾರ್ ಚರಿತ್ರಂ, ಇಯರ್ಪಗ್ಗೆ ನಾಯನಾರ್ ಚರಿತ್ರಂ ಮತ್ತು 

ಕಾರೈಕ್ಯ್ಯಾಲ್ ಅಮ್ಮೆ ಪಯಾರ್ ಚರಿತ್ರಂ ಎಂಬ ಚಿಕ್ಕರೊಪಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ದ್ದಾರೆ. 

ಇಸನಲ್ಲಡೆ ಜ್ಞಾ ನಚಿಂದು, ಜ್ಞಾ ನಕುಮ್ಮ , ಚಿದಂಬರಂ ಕಣ್ಣಿ, ಮಾಮಿನಾಟಕಂ 

ಎಂಬುವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿವಾಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ "ಹಾಡಲು ಹಾಡುಗಳ 

ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು: 5 ಚಿದಂಬರದ ನಟರಾಜ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದರಾಜಸ್ವಾನಿಂ 

ಸನ್ತಿ ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಪೂಜಾದಿಗಳ ಹೋಲಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಸುರಟ 

ರಾಗದ ತಿಲ್ಲೇಯಂಬಲತ್ತಾನ್ಸೆ ಎಂಬ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಿರುವರು. ವಸಂತರಾಗದ 
ನಟನಮಾಡಿನಾರ್ ಎಂಬ ಹಾಡು ನೃತ್ಯಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುವಾಗಿ ಪ್ರ ಚಾರವಾಗಿದೆ. 
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ಆಡಿಯಸಾದ ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಂ ಎಂಬ ಜತಿ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಎರಡು ಅರ್ಥ 

ಗಳುಂಬಾಗುವಂತೆ ಬಳಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವರ ರಚನೆಗಳು ರಾಗ, ಲಯ, ತಾಳ, ಯತಿ, 

ಪ್ರಸ್ತಾರ, ಲಕ್ಷ *ಲಿಕ್ಷಣ, ಸಂವಿಧಾನಪ್ರ ತಯ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನವರಸಭರಿತವಾಗಿ 

ಸರ್ನಾಂಗಪುಷ್ಟ ವಾಗಿವೆ. NE ತಮ್ಮು ಆ೬ನೆ ವಯಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಮಹಾಶಿವ 

ರಾತ್ರಿ ಯ ದಿನ ಕಾಲವಾದರು. 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಯತಿ ಇವರು ಹಲವು ಭಕ್ತಿಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ 

ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೆ €ಯೆಕಾರ. ಇವರು ಬ ಚಿಸಿರುವ ಕೇದಾರಗೌಳ 

ರಾಗದ « ಭಕ್ತೇ ಶ್ರೀಧರವೆಂಕಟ ಗುರುವರ್ಯ ? ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಕೃತಿಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಹಾಭಕ್ತ ರಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀಧರವೆ ೦ಕಟೇಶ್ವರದೀಕ್ಷಿತರ (ಅಯ್ಯಾ ಇಳ್) 

ಸ್ತುತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಗೋಹತಿ--ಈ ರಾಗವ ೪೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಘುಪ್ರಿಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿ 

ಅ: ಪಮಗರಿಸವನಿ 

ಗೋಪಾಲದಾಸ--ಇದು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯ ವೀಣೆ ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್' ಮತ್ತು 
ಅವರ ಪುತ್ರ ತಿರುವೋಟ್ಟಿಯೂರ್ ತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಬಳಸಿರುವ ಅಂಕಿತ. ವೇಣಾಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿಯು ಈ ವಾಗೆ ಸೇಯಕಾರರ ಮನೆ 

ದೇವರಾದ್ದರಿಂದ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಸೂಚಕವಾಗಿ ಈ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಶುಪ್ಪಯ್ಯರ್ರವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಪಲ್ಲವಿ ಸ್ವರಕಲ್ಪವಲ್ಲಿ (೧೯೦೦) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್ರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸಂಕೀರ್ತನ ರತ್ನಾವಳಿ (೧೯೦೮) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ 

ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆರಡೂ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥಗಳು. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ 

ಅಂಕಿತವು ಒಂದೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಅವರ ರಚನೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ 

ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 

ಗೆನೇಪಾ ಲದಾಸರು (೧೭-೨೨-೧೭೮೫) ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಕರ್ಣಾಟಕದ 

ರಾಯಚೂರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮೊಸರುಕಲ್ಲು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಹೆರಿತಸ ಗೋತ್ರ ದ ಮುರಾರಿರಾಯರು ಮತ್ತು ನಾಯಿ 

ವೆಂಕಮ್ಮ. ಗೋಪಾಲದಾಸರ ಮೊದಲ ಘಸರು ಭಾಗಣ್ಣ. ತಮ ಂದಿರು ಮೂರು 

ಮಂದಿ. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ತಂದೆಯ ವಿಯೋಗದಿಂದ ತಾಯಿ 'ನೆಂಕನ್ಮೂ ನಿರ್ಗತಿಕರಾಗಿ 

ಮಕ್ಕ ಳ ಸಹಿತ ಭಿಕ್ಷುಕಳಾಗಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾ ಗದ್ವಾಲ ಸಂಸ್ಥಾ ನದ ಬಸು 

ಚ್ ಅಲ್ಲಿಯ ಮಾರುತಿಯ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದು ಜೀವನ" ಸಾಗಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ಳು. 

ಭಾಗಣ್ಣ ವಿಗೆ " ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಧರ್ಮೋಪನಯನವಾನಿ ಗಾಯತ್ರಿ ಪುನಶ್ಶ ರಣೆಯಿಂದ 

ವಾಕ್ಷಿದ್ದಿ ನ ಪಡೆದರು. ಇದರ ಪ ಪ್ರ ಭಾವದಿಂದ ಜನರಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಳಲು ರ 

ದ್ರವ್ಯಾರ್ಜನೆಯಲ್ಲದೆ ಅದ್ಭುತ ಕವಿತಾ ಶಕ್ತಿ ಚ `ಗದ್ವಾಲದ ರಾಜನು 
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ಇವರನ್ನು ಸನಾ ಒನಿಸಿದೆನು. ಮುಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಮ ಒಂದಿರೊಡಕೆ ಉತ್ತ ನೂರಿನಲ್ಲಿ 

ವಾಸಿಸತೊಡಗಿದರು. ವಿಜಯದಾಸರ ತಿಷ್ಯರಾಗಿ RS ಎಂಬ ಅಂಕಿತ 

ವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಗೋಪಾಲದಾಸರಾಗಿ ತಮ್ಮಂದಿರಿಗೆ ವ ವರದಗೋಪಾಲವಿಶಲ, ಗುರು 

ಗೋಪಾಲನಿಶಲ, ತಂದೆ ಗೋಪಾಲವಿಠಶಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದರು. 

ಕೊನೆಯ ತಮ್ಮ ರಂಗಪ್ಪನ ವಿನಾ ಮಿಕ್ಕ ಇಬ್ಬರೂ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾ ಿಗಳೆರಿಸಿದರು. 

ಗೋಪಾಲದಾಸರು ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅನೇಕ ಪದಗಳನ್ನೂ 

ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು. ವಿಜಯದಾಸರ ಅಪ್ಪ ಣೆಯಂತೆ ಬ್ಯಾಗವಟ್ಟ 

ತ್ರಿ ೇನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಯುಷ್ಯದಲ್ಲಿ ೪೦ ಜ್ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ದಾನ 

ಮಾಡಿದರು. ಇವರೇ ದಿ ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರೆಂದು ಪ್ರ ಖ್ಯಾತರಾದರು. 

ಗೊೋಪಾಲದಾಸರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪವಾಡಗಳು ಹೆಲವು ಇವರು ಫಂಡರಪುರಕ್ಕೆ 
ಬರುವಂತೆ ವಿಠಲನು ಒಬ್ಬ ಅಶ್ವಾರೋಹಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನವಿತ್ತು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿ 

ಮರೆಯಾದನು ಫಂಡರಪುರದ ನಂತರ ದಾನರು ಮೈಸೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ದೆ 

ಮೂಲಕ ಉಡುಪಿಗೆ ಹೋದರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಕಂಟಕನಾಗಿ ಸುಲಿಗೆ 

ಮಾಡಿ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಮಂಡಗದ್ದೆ ಭೀವನೆಂಬುವನು ಇವರ ತಂಡದೊಡನೆ ಸೇರಿ 

ಕೊಂಡನು. ದಾಸರು ಠಕ್ಕರು ಎತ್ತಿದ ಕೈಯನ್ನು ಇಳಿಸಲಾಗದಂತೆ, ನಾಲಿಗೆ ನಿಂತು 

ಹೋಗಿ ಸಣ್ಣುಕಾಣದಂತೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಪಾಡಿದರು ಜಗನ್ನಾದಧರಿಗೆ 
ಆಯುರ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಉದರಶೂಲೆಯು ಇವರ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿತು. 

ಹೀಗಿದ್ದಾ ಗ ಒಂದು ಸಲ ತಿರುಪತಿಯ ಬ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸ ವಕ್ಕೆ ಪಾದಚಾರಿಗಳಾಗಿ ಪ್ರ ಯಾಣ 

೩ ತಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಬಂದು ಸೇರದ ದಾಸರನ್ನು ಶುರಿತು ಅವರ ತಮ್ಮ 

ದಾಸರು ಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದರು. ಹ 

ಡ್ಯ ವಾಗಿ ಗೋಪಾಲದಾಸರಿಗೆ ಉದರವ್ಯಾಧಿಯು ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. 

ದಾಸರ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಲು ಉತ್ತರಾದಿಮಠದ ಸತ್ಯು 

ಬೋಡಢರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ತಲೆತೂಗಿದರು. ರಾಯಚೂರಿನಿಂದ 

೨೦ತ್ರಾ ಲಯವ ಮಾಗಳ ವಾಗಿ ಉತ್ತನೂರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ್ದಾ ಗ ಒಂದು 

ಗ್ರಾ ಮದ ಗೌಡನಿಗೆ ಹರಕೆಯೆಂತೆ' ಮೂರು ಸಹೋದರರ ಬೋಜನ ಮಾತ್ರ ದಿಂದ 

ಕ್ಷ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಭೋಜನ ಮಾಡಿಸಿದ ಪುಣ್ಯ ಪ್ತಿ ಯಾಗುವುದಲ್ಲದೆ "ಅವನ 

ಸ ತಲೆಮಾರಿನವರೆಗೆ ಮಹ ದ್ದೆ ಶಲ್ವರ್ಯ ರ `ಮಂಶಾಭಿವ ದ್ವಿ ಯಾಗುವಂತೆ 

ಮಾಡಿದರು. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ತೋರಿ ಉತ್ತನೂರಿನಲ್ಲಿ ೧೭೬೫ರಲ್ಲಿ 

NS ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು 

ಹೆಳನನಕಟ್ಟಿ ಗಿರಿಯಮ್ಮ ಮತ್ತು ವ್ಯಾ ಸತತ್ವಜ್ಞ ರು. 

ಚ ಬಸ ಸ ಪದಗಳು ಮತ್ತು ಸುಳಾದಿಗಳು' ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರ ಪಸಿದ್ದ ಶ್ಲ ವಾದುವು. 

ಇವು ಭಾವಗರ್ಭಿತವಾಗಿ, ಪ್ರ ಮೇಯಪುಷ್ಟ ವೂ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿ ಕ್ರಿ ಪೂರ್ಣನಾಗಿದೆ. ಇವರ 
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ಸುಳಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯ ಮಹಿಮೆಯು, ಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಧವೂ ಬಹು ಏಿಸ್ತಾ ರವಾಗಿ ವರ್ಣಿತ 

ವಾಗಿದೆ. ದಾಸಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವವಿದೆ. 

ಇವರ ಮಡಿ ಸುಳಾದಿ ಬಹು ಬೋಧಢೆನ್ರದ. ಇವರು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದ ಸುರಟರಾಗದ 

ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳಂ ದಯಾನಿಧೇ ಮಗಳ ಮಂಗಳಂ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಈಗಲೂ 

ಉತ್ತನೂರಿನ ವೆಂಕಟೇಶ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಆರತಿ ಎತ್ತುವುದು 

ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. 

ಗೋಸಪಾಲನಾ ಯಕ - ಇವನು ಅಲ್ಲಾ ವುದ್ದೀನ ಖಿಲ್ಜಿಯ (೧೨೯೫-೧೩೯೨) 

ಸಾ ನನಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು 

ಹಿ ನೇಯಕಾರನಾಗಿದ್ದನು. ಅದೇ ಆಸ್ಲಾನ ಕವಿ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ವಿದ್ವಾಂಸ 

ನಾಗಿದ್ದ ಅವಿಖಾರ್ ಖುಸ್ರುವಿಗೆ ಗೋಪಾಲನಾಯಕನಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಗೌರವ ಮತ್ತು 
ಸ್ನೇಹೆವಿವ್ದಿತು. ಒಂದು ಸಲ ಗೋಪಾಲನಾಯುಕನು ಒಂದೇ ರಾಗವನ್ನು ಏಳು ದಿವ 

ಸಾಯಂಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನು ಅವಿತಾರ್ಖುಸ್ರುವು ಅಲ್ಲಾ ವುದ್ದೀನೆನ ಸಿಂಹಾಸನದ 

ಹಿಂದೆ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಕೇಳಿ ಆ ರಾಗದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳನ್ನು 

ಗುರುತು ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಎಂಟನೆಯ ಸಂಜೆ ನಾಯಕನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ 

ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಚಿರಗುಗೊಳಿಸಿದನು.  ಗೋಪಾಲನಾಯಕನೂ ಖುಸ್ರುವೂ ಆತ್ಮೀಯ 
ಗೆಳೆಯರಾಗಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿ 

ಕೊಳ್ಳು ತ್ತಿದ್ದರು. 

“ ನೋಪಾಲನಾಯೆಕನು ತಾಳಾರ್ಣವಂ, ರಾಗ ಕದಂಬಕಂ ಮತ್ತು ಗ್ರಹೆಸ್ವರ 
ಪ್ರಬಂಧೆಂ ಎಂಬ ಮೂರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಕಲ್ಲಿನಾಥನು ಈ ಗ್ರಂಥ 

ಗಳಿಂದ ಹಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಗೀತ, ಆಲಾಪ, ಠಾಯ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಬಂಧೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾಯಕನು ಅದ್ವಿತೀಯನಾಗಿದ್ದನ:. ಸಂಗೀತ 

ಕ್ಷೇತ್ರದನ್ಲಿ ಗೋಪಾಲನಾಯಕನ ಸ್ಥಾನವು ಅದ್ವಿತೀಯವಾದುದು. ಖುಸ್ರು ಮತ್ತು 
ನಾಯಕ ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಮಥನ, ವಿಮರ್ಶೆ, ಮಿಲನ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಯೋಗಮಾಡಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾ ಕಿ ಗಾನಪದ್ಧತಿಯ ಆದಿಪುರುಷರಾದರು. 

ಗೋಪಿಶಾಶುಸುವಾ--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ 

ಗೌಳ ರಾಗದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸ ರಿಮದಸಿಸ 

ಆ: ಸ ನಿದಮರಿಸ 

ಗೋಪಿಕಾಗೀತ---ಇವು. ತತ್ತ ಚಾ ಸಂಸ್ಕೃತದ ಹಾಡುಗಳು. 

ಇವನ್ನು ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. 

“ಹೋಪಿಕಾಂಭೋಧಿ ನಾರದನ ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಹಕ್ಕ ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೩೦೯ 

ಗೋಪಿಕಾಭೆರೆಣಂ-ಈ ರಾಗವು ೪೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗವಾಂಭೋದಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪವನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 

ಗೋಪಿಕಾಭೊಷಣಂ-ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾ 

ಮಾಳವಗೌಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮದನಿಸ 
ಅ: ಸಥಿದಮರಿಸ 

ಗೋಪೀಚಂದ್--ಇದು ಬಿದಿರಿನ ಒಂದು ವಾದ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ನಂರ್ದಿ ಎಂದು 

ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂತಿ ಇದೆ. ಹೆಲವು ಸಣ್ಣ ಬಿದಿರಿನ ಕಡ್ಡಿಗಳಿದ್ದು ತಂತಿ 

ಯನ್ನು ಸಡಿಲ ಅಧವಾ ಬಿಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಇದನ್ನು ಛೋಟಾನಾಗಪುರದೆ 

ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಗೋಪಹಿಕಾತಿಲಕಂ--ಈ ರಾಗವು ೫೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯದೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸಪನಿಪಮಗರಿಸ 

ಗೋಹಿಕಾವುನೋರೆಂಜನಿ- ಈ ರಾಗವು ೬೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸುಚರಿತ್ರದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ | 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಸಿಸ 

ಅ: ಸವನಿಪಮಗದಿಸ 

ಗೋಪುಚ್ಛ ಯತಿ ಇದು ತಾಳ ದಶಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ೯ನೆಯದಾದ ಯತಿ 
ಪ್ರಾ ದಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ, ತಾಳಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯಾ ಕ್ಷರಗಳು ಹಸುವಿನ ಬಾಲದಂತೆ 
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯ ಕ್ರಮದಿಂದ ಅಲ್ಪಾರ್ಥವಾಗಿ ಬರುವುದು. ಅಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ್ಲು 

ಕಾಕಪಾದ, ಪ್ಲುತ, ಗುರು, ಲಘು ಹೀಗೆ ಅಕ್ಷರಕಾಲಗಳು ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮ 

ದಲ್ಲಿರುತ್ತನೆ ಉದಾ: ದೀಕ್ಷಿತರ ಶ್ರೀವರಲಕ್ಷ್ಮ್ಮಿ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ ಎಂಬ ಶ್ರೀರಾಗದ 

ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪುಚ್ಛಯತಿಯು ಈ ರೀತಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಶ್ರೀಸಾ ರಸಪದೇ 

ರಸಪದೇ 

ಸಪದೇ 

ಷದೇ 
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ಮಾಯಿ ತ್ವಂ ಯಾಹಿ ಎಂಬ ಸುಧಾತರಂಗಿಣಿ ರಾಗದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಸರಸಕಾಯೇ 

ರಸಕಾಯೇ 

ಸಕಾಯೇ 

ಆಯೇ 

ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದುದು ಶ್ರೋತೋನವಹೆಯತಿ. 

ನಗೋಟ್ಲಾರಿ —ಈ ರಾಗವು ೬೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ:. ಸರಿಮಪದಸೆ 

ಆ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಗೋಪಿಕಾವಸಂತೆ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಶಭ್ಛೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

(೧) ಆ: ಸಮಪನಿದನಿದಸ 
ಅ: ಸೆನಿದಪಮಗಸ 

(೨) ಆ: ರಿಸರಿಗಮಪದಪನಿನೀಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಮಗಸ 

ಗೋಪ್ರ್ರಿಯು--ಈ ರಾಗವು ೬೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಿಷಭಪ್ರಿಯವ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸೆರಿಗಮದನಿಸ 

ಅನ ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಈ ರಾಗವನ್ನು ಫ್ರಾನಿ ನ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ಡೆಬುಸ್ಸಿ ಎಂಬುವನು ಯೂರೋಪಿನಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದನು. ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಭೇದ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸ್ವರವನ್ನು 
ಆಧಾರ ಷಡ್ಜವನ್ನಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಗೋಪ್ರಿಯರಾಗದ ಆರೋಹಣ 
ಅವರೋಹಣಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 

ಗೋಪುರಂ--ಮದ್ರಾಸಿನ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ಹನ್ನೆರಡೂವರೆ ಮೈಲಿ ದೂರ 
ದಲ್ಲಿತುವ ಕೋವೂರು ಎಂಬ ಸ್ಥ ಳಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟು ಕೋವೂರು 
ಪೆಂಚೆರತ್ನವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸಮುದಾಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರೆಚಿಸಿದರು. 

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ ಎಂಬ ಪಂತುವರಾಳಿ ರಾಗದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವರನ್ನು 
ಗೋಪುರವಾಸ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೋವೂರಿಗೆ ಗೋಪುರ ಎಂಬ ಮತ್ತೊಂದು 
ಹೆಸರುಂಟು. 

ನೋಟು ಗೋಟುವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಮರದ 
ತುಂಡಿಗೆ ಗೋಟು ಎಂದು ಹೆಸರು, 



ಸಂಗೀತ ಹಾರಿಭಾಷಿಕೆ ಕೋಶ ಇಣಣ 

ಗೋಟೊಾವಿತಾಟಿ ಇದು ವೀಣೆಯ ತಂತಿಗಳನ್ನು ವಿತಾಟುವ ೨೨ ವಿಧಾನೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧೆ. ಇದೊಂದು ಸಂಕೀರ್ಣವಿನಾಟು. ಸಾರಣಿ ತಂತಿಯನ್ನು 

ಬಲಗ ಯ ತೋರುಬೆರಳಿನಿಂದ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಾಟ ತಾಳದ ತಂತಿಯನ್ನು ಕರುಚೆರಳಿನಿಂದ 

ಅದೇ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ವಿತಾಟುವುದು ಗೋಟುವಿಶಾಟು 

ಗೋಚಟುವಾದ್ಯ(---ಇದು ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಚಚ. 

ಕಲಾವಿದನ ಬೆರಳುಗಳ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ನುಡಿಸುವ ವಾದ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ 
ಇದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಶತಮಾನಗಳಷ್ಟು ಪುರಾತನವಾದುದು ೬-೧೩ ಶತಾಬ್ದಿ 

ಗಳ ಕಾಲದ ಶಿಲ್ಪ ದಲ್ಲಿ ಈ ವಾದ್ಯವಿಲ್ಲದಿರುವುಡೇಂದ ಇದು ಇತಿ ತ್ತೀಚಿನ ವಾಡ್ಯವೆಂದೆ 

ಹೇಳಬಹುದು. ನ ಶತಾಬ್ದಿ ಯಲ್ಲಿ ರಘುನಾಥನಾಯಕ ವಿರಚಿತ ಶೃಂಗಾರ 

ಸಾವಿತ್ರಿ ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾದ್ಯದೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 
ಮಹಾನಾಟಕ ವೀಣೆಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದನ ೩ ಗೇಯನಾಟಕ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ನಾಟಕ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು ಇದು ಕಚೇರಿಗೆ ಅತ ತ್ಯುಂತ ಸಮರ್ಪಳವಾಜ "ವಾದ್ಯ. 
ಗೂಟ ಎಂದರೆ ಮರದ ತುಂಡು ಈ ತುಂಡಿನಿಂದ ಗ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದ 

ರಿಂದ ಇದಕೆ ಗೋಟುವಾದ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. 

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಕೋಡು ಎಂದರೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಕೋಡುವಾದ್ಯ ಎಂಬ ಹೆಸರು 
ಗೋಟುವಾದ್ಯ ಎಂದಾಗಿದೆ. ರಘುನಾಥನಾಯಕನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರು ವೀಣೆ 
ಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾಗ ಗೋಟು ವಾದ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯು ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿತು ವೀಣೆ 

ಯಲ್ಲಿರುವ ಮೆಟ್ಟಿ ಲುಗಳ ನನ್ನು ಕಳಚಿದರೆ ಉಳಿಯುವುದೇ ಈ ವಾದ್ಯ. ಇದು 

ಮೆಟ್ಟಲುಗಳಿಲ್ಲದ ನೀಣೆ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ವೀಣೆಯನ್ನು ಹೋಲುವ 
ವಾದ್ದವಾದರೂ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಇದನ್ನು ಊರ್ಧ್ವಮುಖವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ 
ಕೊಂಡಾಗಲೀ ಅಥವಾ ತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡ ಲಾಗಿ ಇಟ್ಟು ತ್ರಕೊಂಡಾಗಲೀ ನುಡಿಸಲು 

ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ನೆಲವ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು, ವೀಣೆಯಂತೆಯೇ ಶ್ರು ತಿಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ 
ತಂತಿಗಳ ಮೇಲೆ, ವಿಡಸೈ ಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಅಧವಾ ಕೊಂಬಿನ ತುಂಡನ್ನು ಹ 
ಅದನ್ನು ಸ್ವರಸ್ಥಾನ ನಗಳ ಹೀಲಿ ಜರುಗಿಸಿ, ಬಲಗೈ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ವಿಸಾಟುಹಾಕಿ 

ನುಡಿಸಬೇಕು `ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಈ ವಾದ್ಯದ ತಂತಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ 

ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ನಾಡವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. 

ಸ್ವರಸ್ಥಾನಶುದ್ಧಿ ಯಿಂದ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಅಪಾರ ಸಾಧನೆ 

ಬೇಕು, 

ತಂತಿಗಳನ್ನು ಮಾಟ ನುಡಿಸುವ ವಾದ್ಯಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದ ವಾದ್ಯವನ್ನು 

ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಜರುಗಿಸುವುದರಿಂದ ನುಡಿಸಬಹುದೆಂಬ ಭಾವನೆಯು 

೨೦೦೦ ವರ್ಷಗಳಿಗೂ ಹಿಂದಿನದು. ಅಮರಾವತಿ ಶಿಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಪ್ವಾದ್ಯಗಾರಥ 

ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮರದ ಒಂದು ಚಿಕ್ಸ ತುಂಡು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 



ವ೨ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಸ ಕೋಶ 

ಗೋಟುವಾದ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಪರಿಕರಗಳು ಹಲಸಿನಮರ ; ಭೂಮಿಯನ್ನು 

ವೃ ಪ್ಟಿಸುವಂತೆ ಬಗ್ಗಿದ ವ್ಯಾಳೀ ಮುಖದ ತಲೆ, ವೀಣೆಯಂತೆಯೇ ಹಲಸಿನ ಮರದ 

ಕೊಡ ; ಇದರ ಮಟ್ಟಸವಾದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮರದ ಮುಖ್ಯಕುದುರೆ ; ಇದರ 

ಮೇಲೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಪಂಚಲೋಹದ ಸಣ್ಣಿ ಷ್ರೇಟ್. ಈ ಕುದುರೆಗೆ ಸೇರಿಸಿರುವ 

ಪಕ್ಕದ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರುತ್ತದೆ... ಕೊಡವನ್ನು ದಂಡಿಯ ಬುಡಕ್ಕೆ ದಂತದ ತುಂಡಿನಿಂದ 

ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆಳುವಾದ ಮರದ ಹಲಗೆಯನ್ನು 

ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಯ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿದೆ. ಕತ್ತಿನ 

ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೋರಶೆಬುರುಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ರಂಧ್ರವಿದೆ. ಈ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಎಂಟು ತಂತಿಗಳಿವೆ. ನುಡಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಐದು, 

ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ತಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಮೂರು ತಂತಿಗಳಿವೆ. ಐದರಲ್ಲಿ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು 

ಸವಿತಾಪದಲ್ಲಿರುವ ಎರಡು ತಂತಿಗಳು ಸಾರಣೆ ತಂತಿಗಳು. ಇತರ ಮೂರು 

ತಂತಿಗಳು ಪಂಚಮ, ಮಂದ್ರ ಮತ್ತು ಅನುಮಂದ್ರದ ತಂತಿಗಳು. ಅವರೋಹಣ 

ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈ ಐದು ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸಸ ಪಸಪಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಪಕ್ವದ ಮೂರು ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸಪಸೆ ಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. 

ಇವುಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕಸಾರಣಿ, ವಕ್ಕಪಂಚಮ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುಸಾರಣಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ನುಡಿಸುವ “ತಂತಿಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುರಣನಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ತಂತಿಗಳಿವೆ. ಈ 

ತಂತಿಗಳನ್ನು ಹರಿಕಾಂಭಛೋಜಿ ಮೇಳದ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವನ್ನು 

ನಾಗಪಾಶಕ್ಟೆ ಬಿಗಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಶ್ರುತಿಮಾಡಲು ಚಿಕ್ಕ ಬಳೆಗಳಿವೆ. ಐದು ಮುಖ್ಯ 
ತಂತಿಗಳನ್ನು ಮರದ ಬಿರಿಡೆಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲಾಗಿದೆ. ದಂಡಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ 

ಸಣ್ಣ ಬಿರಿಡೆಗಳಿಗೆ ತಾಳದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಅನುರಣನದ ತಂತಿಗಳನ್ನು 

ದಂಡಿಯ ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಇರುವ ಚಿಕ್ಕ ಬಿರಿಡೆಗಳಿಗೆ ಸುತ್ತಲಾಗಿಜಿ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಗೋಟುವಾದ್ಯಂ ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು ಹಲವು 

ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರ ಯೋಗಮಾಡಿ ಅತಿ ತಂತಿಗಳುಳ್ಳ ವಾದ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. 

ಈ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಏಳು ತಂತಿಗಳೂ, ಅವುಗಳ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹನ್ನೆರಡು 

ಅನುರಣನದ ತಂತಿಗಳೂ, ತಾಳದ ಮೂರು ತಂತಿಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ವಾದ್ಯವು 

ನಾಲ್ಕು ಸ್ಥಾಯಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಗೋಟುವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೈವಿಧ್ಯಗಳಿವೆ. 

ಏಕಾಂಡ ಗೋಟುವಾದ್ಯಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಸಂಪೊರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ 

ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 

ಏಕದಂಡಿ ಗೋಟುವಾದ್ಯ--ಈ ವಾದ್ಯದ ಕೊಡ ಮತ್ತು ದೆಂಡಿಯನ್ನು 

ಒಂದೇ ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕೆ ಕೋಶ ಷಿಣಷ್ಟಿ 

ಗೋಟುವಾದ್ಯಂ, ಕೆ. ಎಸ್. ಮಾರಾಲಶೆಕಾ ಅಂತ್ಯುಂಗಾರ”(೧೯೦೩... 
೧೯೫೯)--ಗೋಟುವಾದ್ಯಕ್ತೆ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವಿಚಿತ್ರವೀಣಾ ಎಂದು ಹೆಸರು. 
ಈ ಕಠಿಣತರವಾದ ವಾದ ವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಪ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು 

ಹೊಂದಿದ್ದ ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು ಮ್ಳ ಸೂರಿನ ಕೀರ್ತಿ ಯನ್ನು ಭಾರತಾದ್ಯ ಅತ 

ಮಲ್ಲಜಿ ವಿಜೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆರಡಿದ ಕಲಾವಿದರು. ಇವರು ತವಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುನೆಲ್ಲೇಲಿ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ವ ಹೇಂದ್ರ ಗಿರಿ ಎಂಬ ಬೆಟ್ಟದ ಸವರಾಪದಲ್ಲಿರುವ ಬೂದಂಪಾಡಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ 

ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಓವರ್ಸೀಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ತಾಯಿಯ ಹೆಸರು ಶ್ರೀವರಮಂಗ್ಗೆ. 

ತಂಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಿಟೀಲು ನುಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಿತ್ತು . ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯುಂಗಾರ್ಯರಿಗೆ 

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಂಗೀತದ ಗೀಳು. ತಂದೆಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ 

ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ರು ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಎಫ್. ಎ. 

ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿಡರು ಸಂಗೀತಾಭ್ನಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಕಾಲೇಜನ್ನು 

ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟರು. ಮೊದಲು  ಕೋಡಗನೆಲ್ಲೂರು ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ಭಾಗವತರಲ್ಲಿ 

ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ ಕಲಿತರು ಅವರ ಕನಸ ಅವರ ಗೋಟುವಾದ್ಯವನ್ನು 

ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸತತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಆಗಿನ 

ಸುನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ತಿರುವಡ ಮಹಖ ಸಖಾರಾಮರಾಯರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 

ಕಾಲ ಕಲಿತು ಅವರ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದು ತಿರುಮಲೆಯ ತುಂಬುರು ತೀರ್ಥಕ್ಕೆ ಇ 

ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ಸತತವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ, ತರುವಾಯ ಶೀಘ್ರ ವಾಗಿ ಕೀರ್ತಿ 

ಶಿಖರವನ್ನೇರಿದರು. 

೧೯೨೨ರಲ್ಲಿ ಹೈದರಾಬಾದಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾತ್ಮಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ 

ಮಡಿಸಿ ಅವರ ಪೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆದರು. ೧೯೨೮ರಲ್ಲಿ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ 

ಕಂಪೆನಿಯು ಇದರ ಹಲವು ಕೃತಿಗಳ ವಾದನದ ಮುದ್ರಿ ಕೆಗಳನ್ನು ಹೊರತಂದಿತು. 

ಒಂದೆರಡು ಸಲ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಹರಿರಾಜ ಕಡಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು 

ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾದರು. ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯೆರು ಇವರನ್ನು ಆಸ್ಥಾನ 

ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಿದರು. LE “ರಂದ ೧೯೩೮ ರವರೆಗೆ ಅನೇಕ ರಾಜ 

ಮಹಾರಾಜರ ಆಸಾ ಶನಗಳಲ್ಲಿ, ಮಠಾಧಿಪತಿಗಳ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ನಾಯಕರ 

ಸಮ್ಮ್ಮುಃ ಖದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಪಡೆದರು. ೧೯೩೯ ರಿಂದ ೧೯೪೧ 

ರವರೆಗೆ ಬರ್ಮ, ಮಲಯೆ, ಸಿಂಹಳ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಕಚೇರಿ 

ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆರು. ೧೯೫೯ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ 

ಕ್ತ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿ ದ್ದಾ ಗಲೇ "ಕೊನೆಯುಸಿರನ್ನೆ ಳೆದರು. 

ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯ ರು ಪ್ರ ತಿಭಾವಂತ ಕಲಾವಿದರು. ಗೋಟುವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ನವ 

ಚೀತನವನ್ನಿತ್ತು ಅದರ ಹಂಪೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು. ಸತತ ಪ್ರಯೋಗದಿಂದ ೨೨ 
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ತಂತಿಗಳನ್ನುಳ್ಳ ವಾದ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಅನುರಣನದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ 

ಕೇರ್ತಿ ಇವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇವರು ಬಹಳ ಭಾವಪರವಶರಾಗಿ ಶೋಕ ಮತ್ತು 

ಈರುಣರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಮುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು ಗಾಯನ 

ದಂತೆ ಮುಡಿಸುವುದು ಇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ ಕ್ರಿವಾಗಿತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವೂ 

ಜೀತೋಹಾರಿಯೂ ಆಗಿತ್ತು. ರಾಗಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟ ಲೆ ನಮುಡಿಸು 

ತ್ರಿದ್ದರು. ಶಿಂದೂಸ್ಲಾನಿ ಸಂಗೀತ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ, ಮೃದಂಗವಾದನ, ಛಾಯಾಚಿತ್ರ 

ಗ್ರಹಣ, ತೈಲಚಿತ್ರ ರಚನೆ ಇವರ ಹವ್ಯಾಸಗಳಾಗಿದ್ದುವು. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರರಸ 

ಹ ಜ್ರ ಧಾನವಸಿದ ಹೆಐವು ತಮಿಳು ಕ ಸ ತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಸಂದಿರುವ 

ಫಲವ ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ್ ನಾದವಾಣಿ, ಗೊಲಟವಾದ್ಯಗಾನಶಿಖಾಮಣಿ, 

ಗೋಟುವಾದ್ಯ ಕಲಾನಿಧಿ, ನಾದಬ್ರಹ್ಮ ವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ, ಗೋಟುವಾದ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಟ್ 

ಎಂಬುವು ಕೆ: ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಪುತ್ರ ನರಸಿಂಹನ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಎಂ. ವಿ. ವರಾಹೆಸ್ತಾಮಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಾರುಗುಡಿ ಸಾವಿತ್ರಿ ಅಮ್ಮಾಳ್ 

ಪ್ರಮುಖರು. 

ಷಾ ರ್ಶಿನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುೂಲವರಾಳಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಗಮಪದನಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಗೋಧವಿನಾಕ- ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ತಂತೀವಾದ್ಯ. 

ಗೋಧಿಕ- ಮೊಸಳೆಯ ಚರ್ಮವಿರುವ ಒಂದು ಮದ್ದಳೆ. 

ಗೋಮಂಡಲ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಇ ಪ್ರಯ 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಪವನಿದಪ 

ರಃ ಸ ನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಗೋಮಂಖಿ ಇದು ರಾಮಾಯಣ ಮತ್ತು ಮಹಾಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿ 
ರುವ ಒಂದು ರಣವಾದೃ. ಗೋಮುಖವನ್ನು ಹೋಲುವ ಊದುವ ಭಾಗವುಳ್ಳ ಶಂಖು. 

ಗೋಮಂಖಿ- (೧) ಇದೊಂದು ಸುಷಿರವಾದ್ಯ. 

(೨) ಇದು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೆ ಕಾಳ್ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಗರಿಸಮಪದನರನಿಸ 

ಅ: ಸರನಿದಪರಿಗಸ 

ಗೋಮೂತ್ರ ಕ .ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸೆರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ; ಸಥಿದಪಮಗರಿಸ 
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ಗೋಷಮೋಧಿಕ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭ್ಛೆ ರವಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆಃ: ಸರಿಗಪದನಧಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಗೋರಂಜಿ--ಪಾಶನ್ವದೇವನ ಸಂಗೀತಸಮಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದು 

ಒಂದು ಭಾಷಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗವೆಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಗೋಲ್ಕೊಂಡ ಬಾದ್ಷಾ- ಪದಗಳ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಜ್ವರನ್ನು 
ಗೌರವಿಸಿದ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದ ದೊರೆ. ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ಗೋಲ್ಕೊಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ೪೦ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 
೧೫೦೦ ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆಂದೂ, ದೊರೆಯು ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರವಾಗಿ ಅವರನ್ನು 
ಗೌರವಿಸಿದನೆಂದೂ « ವೆಡುಕ ತೋನಡುಚುಕೊನ್ನ > ಎಂಬ ದೇವ ಗಾಂಧಾರಿರಾಗದೆ 

ಹದದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಗೋವರ್ಥನಿ-ಈ ರಾಗವು ೪೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶುಭಪಂತುವರಾಳಿಯೆ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ: ಸರಿಗಹದಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಗೋವಿಡೆಂಬಿನಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈ ರವಿಯ ಒಂದೊ 

'ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆಂ: ಸಗಮಪದನಫಿಸ 

ಅಃ ಸದಪಗರಿಸ 
ಗೋವಿಂದ--ಸಂಗ್ರಹ ಚೂಡಾಮಣಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧವನ್ನು ಬರೆದಿರುವ 

ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ. 

ಗೋವಿಂದಾಚಾ೦ರ್ಜು--ಇವರು ೧೮ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರು 
ರಾಜಾಸ್ಟಾ ನದಲ್ಲಿ ಜೋತಿಷ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ರು ಕಾಳವಟಾ ತಿರಕಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ 
ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ಅಕಳಂಕ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇದ್ದಿತು. ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ 
ಸಂಗ್ರಹ ಚೂಡಾಮಣಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥವು ಆಧುನಿಕ ಸಂಗೀತೆ 

ಪದ್ಧ ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ೬೨ ಮೇಳಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಪ್ರ ಥಮ ಬಾರಿ 

ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೇಳಗಳಿಗೆ ೭೨ ಲಕ್ಷಣ ಗೀತಗಳನ್ನೂ, ಆಗಿನ 
ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ೨೯೪ ಜನ್ಯರಾಗಗಳಿಗೆ ೨೯೪ ಲಕ್ಷಣ ಗೀತೆಗಳನ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಗ್ರಂಥವು ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ 

ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. 

ಗೋವಿಂದ ಧನ್ಯಾಸಿ -- ಈ ರಾಗವು ೬೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯಲಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 
ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಗೋಪವಿಂದದೀತ್ಲಿತರು (೧೫೫೪-೧೬ ೨೪) ಇವರು ಅಪ್ಪಯ್ಯದೀಕ್ಷಿತರ 

ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಹೊಯ್ಸಳ ಕರ್ಣಾಟಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೂ ಮತ್ತು 

ಕರ್ಣಾಟಕದ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯವಕೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ ತಂಜಾವೂರನ್ನು 

ಆಳಿದ ಚೆವ್ರಪ್ಪನಾಯಕ, ಅಚ ಿ ತನಾಯಕ, ಮತ್ತು ರಘುನಾಥನಾಯಕರ 

ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ಕಾ ಇವರ © ತಂಜಾವೂರಿನ ಏಳಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ 

ರಾದರು ರಘಂನಾಧನಾಯಕನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಸುಧಾ ಎಂಬ ಶಾಸ್ತ್ರ 

ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ, ಒಂದು ನೂತನ ವೀಣಾ ಪ್ರಕಾರವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು. ಇವರ ಹಿರಿಯ 

ಮಗ ಯಜ ನಾರಾಯಣದೀಕ್ಷಿತನು ೧೭ನೆ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಸಾಹಿತಿ ಮತ್ತು 

ಅದ್ವೆ ತ್ರತೌಚಾರ್ಯ. ಎರಡನೆಯ ಮಗನಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರದೀಕ್ಷಿತವು ವೆಂಕಟಾದ್ವರಿ 

ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಮಖಿಯೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಗೋವಪಿಂದನಾರಾಯುಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಗೋವಿಂದಪುರ--ಈ ಗ್ರಾಮವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ತಿರುವಡ ಮರುದೂರಿನ ಸನಿಶಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ 
ಬೋಧೇಂದ್ರ ಸದ್ಗುರು ಸ್ವಾಮಿಯ ಸಮಾಧಿಯಿದೆ. 

ಗೋವಿಂದವತಾರಾರ್ (೧೭೯೮-೧೮೪೩)- ಇವರು ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದ 
ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದ. ಅದ್ಬು ತ ಲಯಜ್ಹಾ ನ ಮತ್ತು ರವೆಜಾತಿ ಶಾರೀರವಿದ್ದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ 
ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಕೇರಳದ ಹ 
ಮೂವತ್ತು ಪುಳತಾಲ್ಲೂಕಿನ ರಾಮಮಂಗಲವೆಂಬ ಗ್ರಾಮವು ಇವರ ಜನ್ಮ ಸ್ಥ ಛೆ 

ಇವರಿಗೆ ಹಾವ ರಚನೆಯನ್ನೂ ದರೂ ಆರು ಕಾಲದಲ್ಲಿ “ಹಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಜಕೆಗು 
ಗೊಳಿಸಿ ಶರಣು ಹೋಗುವಂತೆ ಮಾಡುವ ಶಾರೀರವಿತ್ತು. ಆದ್ರರಿಂದ ಇವರು 
ಷಟ್ಯಾಆಗೋನವಿಂದಮಾರಾರ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. ಪರಮ ದೈವಭಕ್ತ ರೂ, 
ನಿಷ್ಕಾವಂತರ್ಕೂ ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಸಾಧುತಿರೋಮಣಿಯೂ ಆಗಿದ್ದರು. 
ಷಟ್ರಾಲ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಸೇಲಂ ನರಸಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯನಗರದ ವೀಣಾವೆಂಕಟ 
ರಮಣದಾಸರು ಪಡೆದಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ ರಿಸಬಹುದು. ದಾಸರಿಗೆ ಷಟ್ಟ್ಯಾಲ 
ಚಕ್ರ ವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇದ್ದಿ ತು 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತಿರುವಾಂಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮತಃ ಅವರ ತಿಷ್ಯ 
ಬು ಯ್ಯ” ಭಾಗವತರು ಪ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅವುಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ಷಿ 

ಸ್ಯಾತಿತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವ ರೆ ಭಾಗವತರು 

ಅಸತ್ ತಿರುವೆ | ಯ್ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತ್ಯಾ ಗರಾಜರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ 
ಅಭಿಲಾಷೆ ಹೊಂದಿದರು. ಒಂದು ಸಲ ಸಜೀವ ಮಾರಾರ್ ಕಾಶೀಯಾತ್ರಾರ್ಥಿ 
ಯಾಗಿ ಹೋಗುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳರ ಅತಿಧಿಯಾಗಿದ್ದು ನಂತರ 

ತಿರು ಎವೈ ಯ್ಯಾರಿಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ದರ್ಶನಾರ್ಧಿಯಾಗಿ ಬಂದರು ಇವೆರು ಏಳು 
ತಂತಿಗಳ ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ ಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತಂಬೂರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಾಸೂಚಕ 

ದ್ವಜವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗಿತ್ತು. ಬಲಗೈ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ವಿಸಾಟುತ್ತಾ 
ಬಲಗಾಲಿನ ಹೆಬ್ಬೆರಳಿನಿಂದ ಹಿಡಿದ ಖಂಜರವನ್ನು ಎಡಗೈಯಿಂದ ಬಾರಿಸಿಕೊಂಡು 

ಹಾಡುತ್ತಾ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಿಗ ವಮೆಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇವರು ತಿರುವೆ ಯ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದ ದಿನ ಏಕಾದಶಿ ದಿನವಾಗಿತ್ತು. ಆಂದು 
ರಾತ್ರಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಭಜನೆಯಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮಾರಾರು 

ಸಾಮಾನ್ಯನಂತೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಭಜನಗೋಷ್ಠಿ ಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. ವಾಡಿಕೆಯಂತೆ ಹಾಡುವ 

ಸರದಿಯು ವತಾರಾರ್ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಇವರ ರೀತಿ, ತಂಬೂರಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ 

ಸಭಿಕರು ಅತ್ಯಂತ ಕೂತೂಹೆಲಭರಿತರಾಗಿದ್ದರು  ಮಾರಾರ್ ತಮ್ಮ ಸರದಿ ಬಂದ 

ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ಏಳು ತಂತಿಯೆ ತುಬೂರಿಯನ್ನು ಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಮಾಡಿ 

ಖಂಜರವನ್ನು ಬಲಗಾಲಿವ ಹೆಬ್ಬೆಟ್ಟನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಡಗ್ಗೆ ಯಿಂದ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ 

ಜಯದೇವನ ಗೀತಗೋವಿಂದದ « ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ' ಎಂಬ ನಾಲ್ಕ ನೆಯ 

ಅಷ್ಟೈಪದಿಯನ್ನು ಹಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು. ಇವನ್ನು ಪಂತುವರಾಳಿರಾಗ.- 

ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಅತಿ ವಿಳಂಬಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಕಾಲಪ್ರಮಾಣವನ್ನು 
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಸಭಿಕರು ಚಕಿತರಾದರು ನಂತರ ಅತಿ ವಿಳಂಬ. ವಿಳಂಬಿತ, 

ಮಧ್ಯಮಕಾಲ, ದ್ರುತಕಾಲ ಮತ್ತು ಅತಿದ್ರುತಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಸಭಿಕರು 

ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರೂ ಚಕಿತರಾದರು. ಇವರ ಲಯ ಸಂಪತ್ತ ನಮ್ದು 

ಕೊಂಡಾಡಿ ಆಗಲೇ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದ ತ್ರಿ €ರಾಗದ €« ಎಂದುರೋ ಮಹಾಮಭಾವುಲು 

ಎಂಬ ಕ್ಷ ಕೃತಿಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ಸಮೇತರಾಗಿ ಪ್ರಶಂಸಾರೂಪವಾಗಿ ಹಾಡಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು 

ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿ, ಮಾರಾರರನ್ನು ತಮ್ಮ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡರು ಮಾರಾರರ 

ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯವು ಅಸದೃ ಶವಾಗಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು. 

ಗೋವಿಂದಯಾತಿ ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ ಸಿದ್ಧವಾಗ್ಗೆ €ಯಕಾರರಾಗಿದ್ದ 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿಯ ಗುರು. ಇವರಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ವೇದಾಧ್ಯೆ ಯನ ಮಾಡಿದರು 

« ಎಂಗಳ್ ಗುರುನಾಧರ್ಕ್ಕ್ ? ಎಂಬ ಸುರಟರಾಗದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕಮ್ಮ ಗುರುವನ್ನು 

ವಂದಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಗೋನಿಂದಸಾಮಂತ್ಯು --ಗೋವಿಂದಸಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇವರ ಸಹೋವರ 
ಕೂವೆನಸಾಮಯ್ಯ ಆಂಧ್ರೆದೆ ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಮೇಟ್ ನಗರದ ಮೆಚ್ಚು 



ಷಿಗಿಲ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕೆ ಕೋಪ 

ಪೆರುಮಾಳ್ ರಾಜನ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ವೃತ್ಯಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತ 
ರಾಗಿದ್ದ ರು. ಗೋನವಿಂದಸಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ಫುರದ್ರೂ ಹಿಯಾಗಿದ್ದು ಹೆಲವು 

ಸಂದರ್ಭೆ ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ರ್ರೀವೇಷಧರಿಸಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರು ಇವರು ಗಂಡಸೆಂಬುದು 

ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರ” ಸಹೋದರ 'ಕೂವನಸಾಮಯ್ಯೆ ವಾಗ್ಗೇಯ 
ಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪಂಚರತ್ನ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಗೋವಿದಸಾಮಯ್ಯ 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಷೋಹನ, ಕೇದಾರಗೌಳ ನಾಟಕುರಂಜಿ, ನವರೋಜ್ ಮತ್ತು 

ಸಾರಂಗ "ರಾಗಗಳಲ್ಲಿವೆ. ನಾಟ್ಯ ಕೆ ಬಹೆಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 

ಉತ್ತಮವಾದುವು. ಸಾಹಿತ್ಯ ಪ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿರಿಯ 

ಏದ್ವಾಂಸರು ಮಾತ್ರ ಹ ಕೆ. ಇವಲ್ಲದೆ ಹಲವು ಪದಗಳನ್ನೂ, ಜಾವಳಿಗಳನ್ನೂ 

ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಈಗ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ 

ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ, ಎಂ. ಎಸ್ ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಮತ್ತು 
ಭಾರತಜನಮನೋಲ್ಲಾಸಿನಿ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಸಭೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದ 

ಸಂಜೀವಯ್ಯ ನವರ ದಿ ತೀಯ ಪುತ್ರನಾಗಿ ೧೯೧೩ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಕ ಸಭೆಯ 

ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ತಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ಮನೆ ಹಹ ಮತನ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ಧೆರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಉತ್ತಮ 

ಅಭಿನಯ ಮತ್ತು ಮಧುರ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಕೇರ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾದರು, ನಾಲ್ವಡಿ 

ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಇವರ ಪಾತ ತ್ರಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿರಿಸಿ 

ಕೊಂಡು ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ” ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದ ಎ. ವಿ. ವರದಾ 

ಚಾರ್ಯರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ರಾಘೌವಾಚಾರ್ಯರು, ಮತ್ತು “ಜಿ, ಎಚ್. ವೀರಣ್ಣ ನವರು 

ಇವರಿಗೆ ಸುವರ್ಣ ಪದಕಗಳನ್ನಿತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದರು. ಅಭಿನಯ ಕಂಠೀರವ 
ಎಂ. ಎ೯. ಗಂಗಾಧೆರರಾಯುರ ನಾಟಕದ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 

ಮತ್ತು ಸಿ. ಬಿ. ಮಲ್ಲನ. ರ್ರನವರ ಕಂಪೆನಿಯಲ್ಲಿ ೬-೭ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಿದ್ದು 

ನಟಕ್ರಿ ಷ್ಠ ರೆನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ" ಕಾಲಪಿಲ್ಲಯ್ಯ, ಮಹೆಮಬ್ಪೀರ್, ಗುರುಮೂರ್ತಪ್ಹ 

ಸುಬ ರಾಯರ, ಸುಬ ಯ್ಯನಾಯ್ಡು ಇವರೆಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಟಸಿ ಅನೇಕ 

ಪಾರಿತೋಷಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ 'ದೇವೇಂದ್ರ ಪ್ಪನೆವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪಡೆದು ನುರಿತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯ , ಅಂಧ್ರೆ, "ಮದರಾಸು ಬಾಗ 

ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅಸೇತಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು RE ಸನ್ಮಾ: ನಿತರಾದರು. ಗದ್ವಾಲ್ 

ಸಂಸ್ಥಾನ ನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಕು ಈಗ ಬೆಂಗಳೊರಿನಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಣವ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಾಲೇಜ್ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ 

ಕಲಾಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದಾ ಕೆ 

ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಪಿಳ್ಳೆ (೧೮೭೪-೧೯೩೧) -- ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿಪಿಳ್ಳೆ 
ಯವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾದ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣ 

ಹಾಗೂ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಕಜೇರಿಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಕಾಲದ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನೂ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ಷಿರ೯, 

ಸಂಗೀತಪ್ರಿಯರನ್ನೂ ಆನಂದದಲ್ಲಿ ತಣಿಸಿದರು. ತಿರುಕ್ಕೋಡಿ ಕಾವಲ್ 

ಕೃಷ್ಣ ತ ಯ್ಯರ್ ಸಾಟ್ ತ ಗಲೇ ಇವರು ಕೇರ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾದರು ಮತ್ತು ಅವರ 

ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಪಿಟೀಲು ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು 

ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನುಡಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆದ್ಯರಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳೆಯವರು 
ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಅ ಮುಖ ವಿದ್ವಾಂಸರು. 

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನನ್ನಿಲಂ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಚ್ಯುತ Hota ಗ್ರಾಮವು 

ಇವರ ಜನ್ಮಸ ಒಸ್ಮಳೆ. ಪಿಳ್ಳೆ ಪು ತಮ್ಮ ಹನ್ನೈೆ ರಡನೆ ವಯಸ್ಸಿ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ ಸವನ್ನು 

ER ಪ್ರಾರಂಭದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ೩... ವಂಚಾಪಕೇಶ: 

ಅಯ್ಯರ್ರವರಲ್ಲಿ ಪಡೆದರು. ತರುವಾಯ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಎಟ್ಟಯಾಪುರಂ 

ರಾಮಚಂದ್ರ ಭಾಗವತರಿಂದ ಕಲಿತರು. ಆಗಿನ ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕರು ಇವರ 

ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಗಾಯಕನ ಸಂಗೀತವನ್ನು 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ಕೊಡುವ ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಲ ಸ್ಸೀಮರಾಗಿದ್ದ ರು.. 

ಶರಭ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಾದಿಯಾಗಿ ಆಗಿನ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ 

ನುಡಿಸಿದರು. ಇವರ ನುಡಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಆಲಾಪನೆಗಳು, ತ್ ಮತ್ತು 

ಶಲ್ಪನೆಸ್ಥ ರಗಳು ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿದ್ದು ವು. ತಾನ ನುಡಿಸುವಾಗ 

ತಮಾನನ್ನು ಡಿಸ ಯಾವಾಗ ಸಯನ ವಿಧಾನವನ್ನು ರೂಢಿಗೆ ತಂದರು, 

ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ತನಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಳ್ಳೆಯವರ 

ಹ ಢಿಮೆ, ಪ್ರತಿಭೆಗಳು. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತಿ ತ್ತಿದ್ದುವು. ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ಸಹಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟು » ಭಾವ ಸಂಪೂರ್ಣತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು ವು. 

.ಂ (. "ಓಂದು ತ್ರೇಷ್ಠ ಸೃತಿಯಾದ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗದ « ಕ್ಷೀರಸಾಗರ 

ಶಯನ ವನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ AE ಚರಣದ " ತಾರಕನಾಮ ? ಎಂಬ ಧಾತು 

ಸಾಗ: ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಮಡಿಸಿ ಅತಿತಾರಸ್ಕಾಯಿ ಷಡ್ಡವನ್ನು 

ಮುಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದು ಆ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೊಬಗನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು. 
ನಯ:ವಾದ ಏರು ಜಾರುಗಳು, ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ವಾದನ ವಿಧಾನ, ಇಂಪು ಮತ್ತು ಶುದ್ಧತೆ 

ಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಸ್ವರಗಳು, ಕೃತಿಗಳ ಸೊಗಸಾದ ನಿರೂಪಣೆ, ಕಮಾನನು 

ಎಳೆಯುವ ಕುಶಲತೆ, ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ನುಡಿಸುವುದು, 

ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಲಯಸಂಪತ್ತಿನಿಂದ ನುಡಿಸಿ ಮನಮೋಹಕವಾದ 

ಮುಕ್ತಾಯಗಳನ್ನು ಕೊಡುವುದು, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾಭಿಜ್ಞ ತೆ ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳೆಲ್ಲವೂ 

ಇವರ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿ ದ್ದು ದರಿಂದ ಇವರ ಸಮಕಾಲೀನರ ಗೌರವಕ್ಕೆ 

ಷಾತ್ರರಾಡರು. 

ಇವರು ಸರಳ ಜೀವಿಗಳೂ, ಹಸನ್ಮುಖಿಗಳೂ, ಸಹೈದಯರೂ "ಆಗಿದ್ದ ಶು 

ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಆನಂದ ಪಡೆದು ಇತರರಿಗೆ ಆನಂದ ನೀಡುತ್ತಿಡ್ದ 

he 
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ನಾರದೋಪಾ ಸಕರಾಗಿದ್ದ ರು. ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಮ್ಹ ಶ್ರಿದಂಗವಾದನದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದು 

ದಲ್ಲದೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪಡೆದಿದ್ದ ರು. 

ಗೋವಿಂದಶಿರ್ವ ಇವರು 'ಸಲ್ಲವಿ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ರವರ ಪುತ್ರರು. 
ಅವರೂ ಮತ್ತು ಇವರ ಸಹೋದರ ಬಾ ತ್ಯಾಗರಾಜರ 

ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರು. ಶಿವನ ಸ್ಮುತಿರೂಪವಾದ ಹೆಲವು ತಮಿಳು ಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ಗೋವಿಂದಶಿರ್ವ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಹೋದರ ಸಭಾಪತಿ ಶಿರ್ವರವರ ಪುತ್ರ ಕ 

ಅಯ್ಯರ್” (೧೮೩೭-೧೮೯೩) ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಮಹಾವೈದ್ಯ ನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ 
ವರ. ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಪಕ ಶೃ ವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುತ್ತಿ ದರು. ಇವರ ಪುತ್ರರಾದ ಸಭೇಶ 

ಅಯ್ಯರ್ (೧೮೫೨೧೯೮) ಚಿದಂಬರದ ರಾಜಾ ಅಣ್ಣಾ ಮಕ್ಕೆ. ಚೆಟ್ಟಿಯಾರ್ 
ಸಂಗೀತದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರ ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಗೋಷ್ಠಿ RE ಜನರು ಒಟ್ಟಿ ಸ ಹಾಡುವುದು ಅಥವಾ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು 

ನುಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಸ ಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದು ಗೋಷ್ಠಿ ಗಾನ. 

ಗೋಹ್ಕಿನಟನ- ಹಲವ ಜನರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಾಟ್ಯವಾಡುವುದು ಗೋಷ್ಮಿನಟಿನ 

ಗೋಂಡ- ಇದು  ಸೋಪುನಾಥನ ರಾಗವಿಜೋಧೆವೆೇಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಚ ಗೋಂಡಕರಿ--ಇದು ಬೃಹದ್ಧರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 
ರಾಗಿ 

ಗೌಡ - ಹಿಂದೆ ಗೌಳರಾಗಕ್ಕೆ ಗೌಡ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರ 

ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಮಕರಂದ ಎಂಬ ಗೃಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಪುಲ್ಲಿಂಗರಾಗವೆಂದು 
ಹೇಳಿಜಿ. 

ಗೌಡಕ್ರಿಯ--ಇದು ಸೋಮನಾಥನ ರಾಗವಿಬೋದಧವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 
ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಗೌಡಕೃತಿ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರ ಮತ್ತು ಸ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಗೌಡಕ್ಟೆಶಿಕ--ಸಂಗೀತರತ್ನ್ದಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 
ಕಾಗ. 

ಗೌಡಕೆ ಶೈಶಿಕಮಧ್ಯವು-- ಇದು « ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರ ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಒಂದು ರಾಗ. 

ಗೌಡಪೆಂಚವು- ಇದು « ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರ' ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಒಂದು ರಾಗ. 

ಗೌಡವಾಲ್ಮ್ಯಾರ್--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೌಡಮಲ್ಲಾ ರಿ ಮತ್ತು ಗೌಡಮಲ್ಲಾರು ಎಂಬ 

ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. 
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ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 
ಅಃ ಸನಿದೆಮಗರಿಸ 

ಮುತ್ತ ಯ್ಯ ಭಾಗವತರು ರಚಿಸಿರುವ * ಸಾರಸೆಮುಖಿಸಕಲ ಭಾಗ್ಯದೆ > ಎಂಬ 

ಕೃತಿಯು ಈ ರಾಗದ ಒಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶೃತಿ. 

ಗೌಡರಾಜ-ಇದು ಬೃಹೆದ್ದರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಗೌಡಸಾರಂಗ---ಈ ಕಾಗಪ ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾ ಜಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಗೌತಮ--ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ. ಇವನ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಂದಿನ 

ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಗೌತವಿ--ಈ ರಾಗವು ೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕನಕಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
ಆಃ: ಸರಿಗಪದರಠಿಸ 

ಆ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಗೌತವರ್, ಎಂ. ಆರ್. (೧೯೨೪)- ಎಂ. ಆರ್. ಗೌತವರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 

ಎಂ. ಎನ್. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯೆರ್ರವರ ಪುತ್ರರು. ಮೊದಲು ಕರ್ಣಾಟಕ 

ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಮ ಹಿಂದೂಸ್ಟಾ ವಿ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ 

ರಾಮರಾವ್ ನಾಯೆಕರಲ್ಲಿ ೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 'ಶಿಷ್ಷಣ ಪಡೆದು ನಂತರ ಅಜ್ಮಲ್ 

ಹುಸೇನ್, ದಿಲೀಪ್ ಚಂದ್ರತ್ರಿವೇದಿ, ಏಲಾಯತ್ ಹುಸೇನ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ 
ಡಾಗರ್ ಸಹೋದರರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣನನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ೧೯೭೩ರಲ್ಲಿ ಗಾಂಧರ್ವ 
ವೌಹಾ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ೧೩ನೆ ಶತಮಾನದ 

ವರೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ರಾಗತಾಳಗಳ ಜೆಳವಣಿಗೆ ಎಂಬ ಪ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು 

ಬರೆದು ವಾರಣಾಸಿಯ ಹಿಂದೂ. ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಪದವಿಯನ್ನೂ. 

ಪಡೆದಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರು ಮೊದಲು ಇಂದೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ 
ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದು ತರುವಾಯ ವಾರಣಾಸಿಯ ಹಿಂದೂ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯ: ದ” ಸಂಗೀತ 

ವಿಭಾಗದ. ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದಾ ರೆ Ra ಸಂಗೀತದ 

ಹಿನ್ನೆ ಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಳಿದೆ ಇವರ ಗಾಯನವು ಹಲವೆ ಘರಾಣಗಳ ಉತ್ತಮಾಂಶಗಳ 

ಸಮ ನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೂ ಇಂಪು, ಸೊಗಸು ಲಾಲಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾವ 

ಪೂರಿತವಾಗಿದ್ದು ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. 

ಗೌರಿ-(೧) ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. A 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅಃ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
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ಉಪಾಂಗರಾಗ. ದೇಶೀಯರಾಗ. ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯೆ ಮ ಕ್ರೈಂತ ಒಂದು 

ಪ್ರ ಮಾಣ ಶ್ರುತಿ ತೀವ್ರವಿರುವ ಚಾ  ತಪಂಚಮವ್ರ ಬರುತ್ತದೆ. ಶಾಂತರಸ 

ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾಯಂಕಾಲದ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಸೂಕ್ತ ವಾದ. ರಾಗ. ಮಧ್ಯಮೆ 

ಮತ್ತು ನಿಷಾದ ರಾಗ ಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು ತ್ಯಾಗರಾಜರ « ಜಯ ಜಯ ಶ್ರೀರಘು? 

ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರ "ಗೌರೀ ಗಿರಿರಾಜ ಕುಮಾರಿ” ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ 

ಅಯ್ಯರ್ರವರ « ಧೂರ್ಜಟ ನಟಂಚಿಫಿ” ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿವೆ 
(೨) ಪಾರ್ವತಿಯ ರೂಪಾಂತರ. 

ಗೌರೀಕಟಿಕ- ಇದೊಂದು ರಾಗಗಳ ನಿಘಂಟು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ರಾಗಗಳ 
ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಗೌರೀಕಾಲ--ಇದು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಸುಷಿರವಾದ್ಯ. 
ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಕೋನಾಕಾರದ ಕಹಳೆ. 

ಗೌರೀಕ್ರಿಯ--ಈ ರಾಗವು ೬೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನೀತಿಮತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. \ 

ಆಃ: ಸಗಮಪದರಿಸ 

ಅ: ಸನಿದ ಕಿಷಮಗಸ 

ಗೌರಿತುಪ್ಪು ಸ್ವಾವಿಂ (೧೯೩೧) ಗೌರಿಯವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು 

ಅಯ್ಯರ್ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರ ತಂದೆ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದ್ದರು. 

ಜೋ ತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಧಮವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಭೂಷಣ ಕೆ. ಎಸ್. ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ 

ಅಯ್ಯರ್ರವರಲ್ಲೂ, ವೀಣಾವಾದನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಂಗೀತ ಭೂಷಣ 

ಕೆ. ವಿ. ವೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯರ್ರವರಲ್ಲೂ, ನಂತರ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಜಿ. ಎನ್. ಬಿ. ರವರ 
ಶಿಷ್ಯರಾದ ಬ. ಆರ್. ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮ ಜ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ಎಂ. ಎಲ್. ವಸಂತ ಕುಮಾರಿ 

ಯವರಲ್ಲಿ. ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಸ ಳ್ ಕೇಂದ್ರ ಆಹಾರ 

ಸಂಶೋಧನಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉನ್ನ ತ ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿರುವ ಎಸ್: . ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾವಿನಯವರನ್ನು 

ವಿವಾಹವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಬು ಕೆಲೆಸಿದರು. ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಆರ್. ಕೆ. ಶ್ರೀಕಂಠನ್ 
ರವರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ೧೯೫೨ರಿಂದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು. 
ಮೈ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಣೀ ವಿಳಾಸ ಮೊಹೆಲ್ಲಾದ ಸಂಗೀತ ಭೂಷಣ ಎಂ. ವಿ ನರಸಿಂಹಾ 
ಚಾರ್ಯರ ಗಾನಕಲಾಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ಅಂದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 
ಹಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ೧೯೫೦ "ರಿಂದ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ಗಳಿಂದ 

ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಲಲಿತ” ಕಲಾ 

ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಿ” ಸಂಗೀತಾಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ಸೇರಿ ಈಗ ರೀಡರ್ ಆಗಿದ್ದಾ ಕೆ. ೧೯೭೦ರಲ್ಲಿ 

ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಕಮಲಾರವರ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ರಷ್ಯ, “ಫೂರ್ವಜರ್ಮನಿ, 

ಯುಗೋಸ್ಟೆ ₹ವಿಯಾ, ಬಲ್ಲೇರಿಯಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂಜಿ: ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ 
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ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಲವು ಪುಸ್ತಕಗಳನ. ೩ ಬರೆದು ಪ್ರ ಕಟಸಿದ್ದಾ ರೆ. ೧೯೮೧ರ ಮಾರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ 
ಅಮೆರಿಕ, ಕೆನಡಾ ಮುಂತಾದ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರ ವಾಸ 
ಕ್ಕೆ ಗೊಂಡಿದ್ದಾ ಕೆ. ನವುರಾದ ಶಾರೀರ, ಅಚ್ಚು ಕಬ್ಬಾ ದ ನಿರಾಷಣೆ ಮುಂತಾದುವು 
ಜವ ಗಾಯನದ ಪ್ರಧಾನ ಆಂಶಗಳು. 

ಸ ಡಿ ಬತ್ತಿ ರಾಗವು ೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರತ್ನ್ದಾಂಗಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮರಿಗಮಪದನಿದಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಗಳಿರೀತಾಳ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೧೨೦ 
ದೇಶೀತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತಾಳ. 

ಗೌರೀನಿಷಾದ--ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧಿನಿಯೆ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಧಫಮದಮಗರಿಸ 

ಗಳಿರೀಬಂಗಾಳ-ಈ ರಾಗವು ೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ದೇಮುಕದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಧಸರಿಮಪದ ಕಿ 

ಅಃ ದಪಪಗರಿಸನಿಧೆಸ 

ಗೌರೀವಮುನೋಹರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. ಇದನ್ನು 
ವೆಂಕಟಮಖಿ ಗೌರೀವೇಳಾವಳಿ ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾ ಕೆ. ರಾಗಾಂಗೆರಾಗ. ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಗಮುಕವರಿಕರಕ್ತಿ ರಾಗ. ಚತುಶ್ರುತಿ ಯಷಭ ಮತ್ತು ಧೈವತಗಳು, ಸಾಧಾರಣ 
ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ ಮಧ್ಯೆ ಮ, ಕಾಕಲಿನಿಷಾದಗೆಳು. ಈ ರಾಗದ ನಿಯತ 
ಸ ಸ್ವರಸ್ಥಾ ನಗಳು. pr ದ್ಳ್ರೆ ವತಗಳು ಪರಸ್ತ ರವಾದಿ ಸಂವಾದಿಗಳು. ಮಧ್ಯಮ 
ನಿಷಾದಗಳು ರಾಗಭಾಯಾ ಸೆರಗ ಛು. ಚತುತ್ರು ತಿ ಖನಿ ಮತ್ತು ಕಾಲಿ 
ವಿಷಾದಗಳು ನ್ಯಾಸ ಸ್ನ ಸ್ವರಗಳು. ಪೂರ್ವಾಂಗದಲ್ಲಿ : re ER ಪ್ರಿಯದ ಸ್ವರಸ್ಸಾ ಶ್ಲ ನ 

ಗಳೂ, ಉತ್ತ ರಾಂಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಭರಣದ ಸ ಸ್ವರಸ್ಥಾ ನಗಳೂ, ಜತ ಎರಡು 
ರಾಗಗಳ ಸಟ ರಸಭಾವ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕರುಣರಸ 

ಪ್ರಧಾನರಾಗ. ಇದು ಮೂರ್ಛನ ಕಾರಕ ಮೇಳ ಇದರ ಜುಷಭ, ಮಧ್ಯ ಮ 
ಮತ್ತು ಪಂಚಮ ಸ್ವರಗಳ ಗ್ರಹೆಭೇದದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಟಕಪ್ರಿಯ, ಹ ಸೃತಿ, 
ಮತ್ತು ಚಾರುಕೇತಿರಾಗಸಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ' ಈ ಕಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರ ಸಿದ್ದ 
ರಚನೆಗಳು : _ 
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ಗುರುಲೇಕ ಎಟುವಂಟಿ ೨. ಖಂಡಛಭಾಪು ಮ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಬ್ರೋವಸಮಯ — ಆದಿ — ಗರ್ಭಪುರಿ 

ಒಕ ಮಾಟಾಡವೇಲರ - ಆದಿ — ಪಲ್ಲವಿ ಶೇಷಯ್ಯರ್ 

ಗೌರೀವಲ್ಲಭೆರಾಜ - ಈತನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಶಿವಗಂಗೆಯೆರಾಜನಾಗಿದ್ದಮು 

ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ ಉದಾರ ಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಮಿಳು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ 

ಕವಿಕುಂಜರ ಭಾರತಿಯನ್ನು (೧೮೧೦-೧೮೯೬) ಸನ್ಮಾನಿಸಿದನು. 

ಗೌರೀವಸಂತ-ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆ: ಸರಿಮಪದರಫಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮರಿಗರಿಸ 

ಗೌರೀನೇಳಾಔಳಿ ಈ ರಾಗವು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ೨೩ನೆ 

ಮೇಳರಾಗ. ಇದು ವೇಳಾವಳಿರಾಗ. ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಲು ಗೌರೀ 

ಎಂಬ ವವವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಗಿನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಗೌರೀಮನೋಹೆರಿರಾಗದ 

ಉಪಾಂಗ ಜವ್ಯರಾಗ. | 

ಆ; ಸರಿಗಗಸರಿಮಮಪೆದದಸಾ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗಗರಿಸ 

ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರ ಕೌಮಾರೀ ಗೌರೀವೇಳಾವಲಿ ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ 
ರಾಗದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಕ್ಸ ತಿ 

ವಡಿ ಹಿಂದೂಸಾ ಪು ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದುರಾಗ. 

ಗೌರೀಸೀಮಂತಿ (ಗೌರೀಸೀಮಂತಿಫಿ) ಈ ರಾಗವು ೭೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ 

ನಾಸಿಕಾಭೂಷಣಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ 

ಆ: ಸ ರಿಗಮಪ ಣಃ ನಿಸ 

ಅ: ಸಥಿಪಮಗಸ 

ಗೌಳ ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸೆ 
ಅ: ಸವಿಪಮರಿಗಮರಿಸ 

ಇದೊಂದು ಘನಪಂಚಕರಾಗ. ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಶುದ್ಧ ಯಷಭ, ಅಂತರಗಾಂಧಾರ, 
ಶುದ್ದಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದವು ಈ ರಾಗದ ಮುಖ್ಯ ಸ್ವರಗಳು. ರ್ಕಿ ಮ 
ಮತ್ತು ನಿ ರಾಗಭಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು. ರಿ ಮತ್ತು ಪ ನ್ಯಾಸ ಸ್ವರಗಳು. ಈ 
ರಾಗದ ಖುಷಭಕ್ಕೆ ಏಕಶ್ರುತಿಯಷಭ ಮತ್ತು ಗೌಳಯಷಭವೆಂದು ಹೆಸರು. 
ತ್ರಿಸ್ಥಾ ಯಿರಾಗ.  ಕರುಣರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಹಾಗೂ ಪುರಾತನ 
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ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗ, ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಈ ರಾಗದ ರಚನೆಗಳು ಯಷಭ ಮತ್ತು ಪಂಚಮ 

ಸ್ವರಸ್ಥ್ಯಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು 

ಗೀತೆ ೨. ಸಕಲಸುರ — ರೂಪಕ 

ವರ್ಣ — ಜೆಲುಮಿಕೋರಿ — ಆನಿ ಯಾವ ವೀಣಾಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್ 

ವರ್ಣ — ಪಲುಮಾರುವಾತೊ --. ಅಟ್ಟ rel ವೀಣಾಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್ 

ಪಂಚರತ್ನಕೃತಿ ದುಡುಕುಗಲ — ಆದಿ es ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಸೃತಿ — ಶ್ರೀ ಮಹಾಗಣಪತಿ ೨. ತ್ರಿಪುಟ — ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ 

ದೀಕ್ಷಿತರು 

ಶೃತಿ ಹ ತ್ಯಾಗರಾಜ — ಆದಿ ಎ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ 
ದೀಕ್ಷಿತರು 

ಕೃತಿ — ಏಲಾ ನೀದಯೆ — ಆದಿ ಬಹಿ ತಿರುವೋಟ್ಟ ಯೂರು 
ತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್' 

ಪತಿ ೨... ಪಣಮಾಮ್ನಹೆಂ —- ಆದಿ ೨. ಮೈಸೂರು ವಾಸು 

ಬೃ ಖ್ | ಈ ದೇವಾಚಾರ್ಯ 

ಗೌಳಗಾಂಧಾರಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸರಿದಪಮಗರಿಸ 
ಗೌಳಪಂಚಮ--ಈ ರಾಗವು ೨೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವರುಣಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಮಹನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ಗೌಳಪಂತಾವಂಇಳಿ-_ಇದು ಪುರಂದರದಾಸರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ 

ಒಂದು ರಾಗ 

ಗೌಳಿಪೆಂತೂ-- ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಈ ರಾಗದ ಹಿಂದಿನ ಹೆಸರು ಗೌಡಿಪಂತು. ಇದು ತಾಳೃಪಾಕಂ ವಾಗ್ಗೇಯ 

ಕಾರರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ರ್ರಿ ಮ, ಥಿ ಗಳು ರಾಗಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು. 
ರಿಷಭವು ನ್ಯಾಸಸ್ಟರ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಕ್ತಿರಾಗ ಮತ್ತು ಕರುಣರಸ ಪ್ರಧಾನ ರಾಗ. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ತೆರತೀಯಗರಾದ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಸ್ವಾನಿದೀಕ್ಷಿತಕ ಕೃಷ್ಣಾನಂದ 
ಮುಕುಂದ ಎಂಬ ರಚನೆಗಳು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು. 
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ಗೌರೀಮಾಳೆವಿ “ಈ ರಾಗವು ೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ತಾನರೂಪಿಯ ಒಂಡು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪಡನಿಪನಿಸ 

ಅಃ ಸಪದನಿಪಮಗರಿಸ 
ಗೌಳಚುಷಭ --ಗೌಳರಾಗದ ಶುದ್ಧ ಯುಷಭವು ೨೫೬/೨೪೩ ಶ್ರುತಿ 

ವರೌಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿ ಏಕಶ್ರುತಿಯಷಭವೆನಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಗೌಳಯಷಭವೆಂದು 

ಹೆನರು. 

ಗೌಫಶಾರೀರೆ--ತುಂಬಿದ, ಗಂಭೀರವಾದ ಘನಶಾರೀರಕ್ಕೆ ಗೌಳಶಾರೀರ 

ವೆಂದೂ, ಇಂತಹ ಶಾರೀರವುಳ್ಳ ವಿದ್ವಾಂಸನ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಗೌಳಗಾತ್ರವೆನ್ನುವುದುಂಟು- 

ಇಂತಸವರು ಹಾಡುವ ನಾಭಿತಾನವು ಕೇಳಲು ಬಲುಸೊಗಸು. ಜೆಂಬೈ ವೈದ್ಯನಾಥ 

ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಎಂ.ಡಿ. ರಾಮನಾಥನ್ ಇವರನ್ನು ಗೌಳಶಾರೀರವುಳ್ಳ 

ಗಾಯಕರೆನ್ಸ ಬಹುದು. 

ಗೆಂಗಾತರಂಗಿಣಿ-(೧) ಈ ರಾಗವು ೩೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಂಗೇಯ 

ಭೂಷಣಿಯೆಿ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮ ಪಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಪಮಗಮರಿಸ 
(೨) ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪವ್ಪ ತಿಯಲ್ಲಿ ೩೩ನೆ ಮೇಳರಾಗ. ಸುಬ್ಬರಾಯದೀತ್ತಿತರು 

ಈ ರಾಗಾಂಗರಾಗವ ಆಕಿ ೋಹಣಾವರೋಹಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪದಮಗಮರಿಸ 
ಮುತ್ತು ಸ್ಟಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ವರದರಾಜ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಗಂಗೊಬಾಯಿಹಾನಗಲ್ (೧೯೧೩) -- ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರು 
ಕರ್ಣಾಟಕದ ಖ್ಯಾತ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೀ ಕಲಾವಿದೆ. ಇವರು ೧೯೧೩ರಲ್ಲಿ 

ಧಾರವಾಡದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಾಯಿ ಅಂಬಾಬಾಯಿ ಕರ್ಣಾಟಕ 

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರು. ಗಂಗೂಬಾಯಿಯವರು ಮೊದಲು ಪ್ರಸಿದ್ಧಕಿನ್ನರಿ 
ವಿದ್ವಾನ್ ಹುಲಗೂರು ಕೃಷ್ಣಾ ಚಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ನಂತರ 
ಪ್ರತಾಪಲಾಲ್ ಮತ್ತು ದತ್ತೋಪಂತ್ ದೇಶಾಯಿೀಯವರಲ್ಲಿ ಠುಮ್ರಿ ಯನ್ನು ಕಲಿತು 

ತರುವಾಯ ಸವಾಯಿ ಗಂಧೆರ್ನಕೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಕುಂದಗೋಳ ರಾಮರಾಯರಲ್ಲಿ 

ಹೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ೧೯೩೩ರಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ 
ಗಳಿಗಾಗಿ ಹಾಡಿದರು. ೧೯೩೮ರಲ್ಲಿ ಕಲ್ವತ್ತದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ನೇಪಾಳ, 
ಪಾಕಿಸ್ಥಾ ನಗಳಿಗೆ ಸಾಂಸ್ತ ತಿಕ ನಿಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು. 
೧೯೬೩ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸಂಗೀತನಾಟಕ ' ಅಕಾಡೆಮಿಯು ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 
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ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿತು. ಅಮೆರಿಕಾ ಮುಂತಾದ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ 

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪ್ರದಾಯ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ 

ಮನೋಜ್ಞ ವಾಗಿ ಆಲಾಪ್, ಖ್ಯಾಲ್, ಠುಮ್ರಿಗಳನ್ನು ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಉತ್ಸಾಹ 

ಮತ್ತು ಗತ್ತಿನಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಗಳು ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾನಗಲ್ ಉದಯೋನ್ಮುಖ 

ಕಲಾವಿದೆ. ಸವಿಪಾಪದ ಟಾ ಶೇಷಗಿರಿ ಹಾನಗಲ್ ಉತ್ತಮ ತಬಲಾವಾದನ ಪಟು. 

ಗೆಂಭೀರ-ಭೂತಪೂಜೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆಡುವ ಒಂದು ನೃತ್ಯ. ಇದು 

ಬಂಗಾಳ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಗೆಂಭೀರಕಲ್ಮ್ಕಾ ಣಿ--ಇದು ಕುಪ್ಪುಸ್ವಾಮಯ್ಯನವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ 

ಒಂದು ಅಪೂರ್ವರಾಗ. ಅವರ « ಸಂಗೀತ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾರ ಸಂಗೈಹಮು ? ಎಂಬ 

ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿರುವ “ರಾದಾ ನಾನಿತಾದ ದಯಲೇದ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಈ 

ಶರಾಗದಲಿದೆ. 

ಗೆಂಭೀರೆತಾನೆ -ಇದು ಆಸು ವಿಧೆವಾದ ತಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ. 

ಗೆಂಭೀರನಾಟ--ಈ ರಾಗವು ೩೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಛಲನಾಟದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಸ 
ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ " ಜಾಲಂಧೆರ? ಎಂಬ ಈ ರಾಗದೆ ಕೃತಿಯು ಪ್ರಸಿದ್ದ 

ವಾಗಿದೆ. 

ಗಂಭೀರಾನಂದನಾದ್ಯ್ಮ--ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಪೂಜಾ 

ಸಂಪ್ರ ದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವರುಣ ದೇವರನ್ನು ಸ್ತು ತಿಸುವಾಗ ನುಡಿಸುವ ಒಂದು ವಾದ್ಯವಿಶೇಷ. 

ಗೆಂಭೀರವಸಂತ--ಈ ಕೂತ ಆನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆನುಮತೋಡಿಯ 

ಒಂದು ಸಲಗ 

ಆ: ಸಮಗಮರಿಗಮಪ ಕದನಿಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸದಪಮರಿಸ 

ಗೆಂಭೀರವಾಣಿ “ಈ ರಾಗವು ೩೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಗಾನಂದಿನಿಯ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ | 

ಆ: ಸಗಪಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಗರಿಸ 
ಗೆಂಭೀರಿ--ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೨೦ 

ಭಾಷಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಷಾಂಗದ ಹೆಸರು. 

ಗೆಂಭೀರಿಣಿ ಈ ರಾಗವು ೨೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ “ಗೌರೀಮನೋಹರಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿದಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಗೆಂಧರ್ವ--(೧) ಭಾರತದ ಪುರಾತನ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಂಧರ್ವರ ವಿಚಾರವು 

ಬರುತ್ತದೆ. ಗಂಧೆರ್ವರು ದೇವಲೋಕದ ಗಾಯಕರು. ಮಂದರು ಮೇರು 

ಮುಂತಾದ ಪರ್ವತ ಪ್ರ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವವರು. ಅವರ ಶಾರೀರವು ದಿವ್ಯವಾದುದು. 

ಹಾಡುವುದು, ನ. ತ್ಯ, ವೀಣೆ ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹು ಪ್ರವೀಣರು. ಅವರ 

ಪತ್ನಿ ಯರೆಲ್ಲರೂ ದೇವಲೋಕದ ಅಪ್ಸರೆಯರು. 

(೨) ಈ ರಾಗವು ಇ Bed ರಘುಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಮಹ ಥನಿಸರಿಗ 

ಅ: ಗರಿಸನಿಪಮ 
ಗಂಧರ್ವಕನ್ನಡ ಈ ರಾಗವು ೩೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಯಾಗಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ R 

ಆ: ಸರಿಗಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮರಿಸ 
ಗಂಧರ್ವಗಾನ- ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಗಾನವನ್ನು ಗಂಧರ್ವಗಾನದೆನ್ನು ವುದು 

ವಾಡಿಕೆ. ಮಹಾವೈದ್ಯ ನಾಧ ಅಯ್ಯತ್ರ ಗಾಯನವನ್ನು "ಸಿಂಧರ್ವಗಾನವೆನ್ನು ತ್ರಿ ತ್ತಿದ್ದರು. 

ಮಾದರ ಆ ಆಗಾರ ಸಂಪ್ರದಾಯದಿಂದ ಬೆಳೆದುಬಂದ ಸಂಗೀತ. ಇದು 

ಗಾನಗೀತಕ್ಕಿಂತ ಪುರಾತನ. 

ಗೆಂಧರ್ವನಾರಾಯಣಿ ಈ ರಾಗವು ೨೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವರುಣಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸಮ ಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿಪಮಗಸ 

ಗೆಂಧರ್ವಪ್ರಿ ತಿ ಗಂಥೆರ್ವರನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ಅವರ ಅನುಗ್ರ ಹೆವನ ತ ಪಡೆಯಲು 
ವಿವಾಹದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು “ಡಸ ತಿತ್ತ್ವಾರೆ, 

ಗಂಧರ್ವಮನೋಹರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಾರುಕೇಶಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪಸ 

ಅ: ಸವನಿದಮಗರಿಸ 

ಗಂಧರ್ವವಮೇಳ--ಕಾತೀನಾಥ ವಿರಚಿತ ರಾಮಾಯಣ ಪಟಾ ್ರಾಭಿಷೇಕ ಶಬ 
ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಾದ್ಯವೃಂದದ ಹೆಸರು. 

ಗಂಧರ್ವರಾಜ ತಾಕಾ ಸರಸ್ವತೀ ಮಹಲ್ ಪುಸ್ತಕ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿರುವ 
ರಾಗರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರ ಗೃಂಥ ಕತ, ವಿನ ಹೆಸರು. 
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ಗಂಧರ್ವಲೋಕ-- ಗಂಧರ್ವ ವಾಸಿಸುವ ಲೋಕ, ದೇವಾಲಯಗಳ ಉತ್ಸವ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀ ತಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಣ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡುವವರು ಗಂಧರ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ಕೆಂದು 

ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ 

ಗಂಧಿನಿ- ಇದು ಬೃಹೆದ್ಧರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಏಳುದಾಸೀರಾಗ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರ ಹೆಸರು 

ಗಂಡಕರ್ಮು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಕೆನ್ನೆಗಳ ವಿವಿಧೆ ಕ್ರಿಯಾ ಭೇದಗಳಿಗೆ ಗಂಡ 

ಕರ್ಮವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ಆರು ವಿಧ-ಕ್ಲಾಮ, ವುಲ್ಲ, ಪೂರ್ಣ, ಕಂಪಿತ, 

ಕುಂಚಿತ ಮತ್ತು ಸಮ 

ಗುಂಡಕ್ರಿ ಇದು ಪಾರ್ಶ್ವದೇವನ ಸಂಗೀತ ಸಮಯಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಹಾಡವರಾಗ 
ಗುಂಡಕ್ರಿ ಯೆ -ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿಪದಪಮಗರಿಸೆ 

ಇದೊಂದು ಪುರಾತನ ರಾಗ. ಆಂಜನೇಯನು ಈ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿ ಸಮಾಪದಲ್ಲಿದ್ದ 

ಬಂಡೆಯನ್ನು ಶಕರಗಿಸಿದನೆಂದು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿರಚಿತ 

4 ಇತು! ವರ್ಣಿಂಸ ತರಮಾ?” ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ಶ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 

ಗುಂಡಪ್ಪ ನಟುವನಾರ್ —ಗುಂಡಪ್ಪ ನವರು ಕರ್ಣಾಟಕದ ನೃ ತ್ಯ ಕಲೆಗೆ 

ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದ್ದ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ೧೮೯೮ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಮುತ್ತು ಚ ರಂಗ 

ನಾಯಕನು ಮೈಸೂರು ರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ದ ರು ಇವರ 

ಅಜ್ಜಿ ರಂಗಮ್ಮ ಬಸವನಹೆಳ್ಳಿಯ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 'ನಾಟ್ಯ ನೇವೆ 

ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಗುಂಡಪ್ಪ ನವರು ಕೋಲಾರದ ಕಿಟ್ಟಪ್ಪ ಪ್ಲನವರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೆ ರಡು 

ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಾಟ್ಯ ನತ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಮರಣಾನಂತರ ಆ ನಾಟ್ಯವೃಂದದ ಧುರೀಣ 

ರಾದರು. ನಟುವನಾರ್ ಮನೆತನದ ಏಕೈಕ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಸುಮಾರು ಮೂರು 

ದಶಕಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವ ಬಹು ಮಂದಿ ಶಿಷ್ಯರು, 

ಶಿಷ್ಯೆ ಯರಿಗೆ ನಾಟ್ಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಡರು ಸುರಪುರದ ಆನಂದದಾಸರಲ್ಲಿ ಸಾವ 

ಮಾಡಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಪುರಾಣಿಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಂಠಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಗಾನ 

ಮಾಧುರ್ಯಗಳು ಆನಂದದಾಸರನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿದ್ದುವು. 

ಗುಂಗೆಂರಂ- ಇದೊಂದು ಘನವಾದ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಘುಂಗರು ಎಂಬ ಹೆಸರೂ 

ಇದೆ. ಮರದ ಒಂದು ಹೌಕಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಹೆಲವು- ತಂತಿಗಳನ್ನು 
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ಕಟ್ಟ ಲಾಗಿದೆ. ಈ ತಂತಿಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ 'ಜೀರೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆ ಶ್ರುತಿಯ ಚಿಕ್ಕ 

ಗಂಟೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ತಟ್ಟ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು 

ಮಡಿಸುವರು. ಇದು ಉತ್ತರಭಾರತದ ದರ್ಭಾಂಗ ಮುಂತಾದ ಹಲವು ಕಡೆ 

ಪ್ರಚಲಿತವಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು 

ಚಿಕ್ಕ ಗಂಬಾತರಂಗ್ ವಾದ್ಯ. 

ಗುಂಡಂತಾಳೆ--ಇದು ಸಮ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ಕಂಚಿನ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನ್ನೊ ಳಗೊಂಡ 

ತಾಳವಾದ್ಯ. ಒಂದನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟಿದಾಗ ಇಂಪಾದ ನಾದ ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ 

ಹೊರಮೈ ಕೇಂದ್ರವು ಉಬ್ಬಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ರಂಥ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 

ದಪ್ಪ ವಾಗಿರುವ ಹೆತ್ತಿ ದಾರದ ಗಂಟು ಹಾಕಿದೆ. ಈ ಗಂಟಿನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಾಳವನ್ನು 

ಹಾಕಬೇಕು. ಹೆರಿಕಥಾವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಭಜನ ಗೋಷ್ಠಿಯವರು ಈ ತಾಳವನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಗೆಂಂಪಿತ--ಇದು ಪಂಚದಶ ಗಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗಮಕ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಹುಂಪಿತವೆಂದೂ ಹೆಸರು (ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ-ಗಮಕ) 

ಗ್ರೆಹಭೇದ--ರಾಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸಲು ಅಳವಡಿಸುವ 

ಸೂತ್ರವೇ ಗ್ರಹೆಭೇದ. ಇದಕ್ಕೆ ಗ್ರಹಸ್ವರ ಭೇದ ಅಥವಾ ಆಧಾರಷಡ್ಡ ವರ್ಗಾವಳಿ 

ಎಂದೂ ಹೆಸರು. ಒಂಡು ರಾಗದ ಪ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ನ ಸ್ವರವನ್ನು ಆಧಾರ ಸ ಕ್ಟರವನ್ನಾ ಗಿ 

ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಆ ರಾಗದ ಆರೋಹಣಾವರೋಹಣಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುವುದು 

ಪ್ರಹಭೇದ. ಇದರಿಂದ ಅನೇಕ ಇತರ ರಾಗಗಳುಂಬಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ 

ಪದ್ಧತಿ, ಅಂತರ ವಿಧಾನ, ಸ್ವರಸ್ಡಾ ನ ವಿಧಾನ, ಸ್ವರಭೇದ ವಿಧಾನ, ಪ್ರಯೋಗ 

ವಿಧಾನ ಎಂಬ ಹೆಲವು ನಿನಗ 

ಉತ್ತಮ ಸ್ವರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವವಿರುವ ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಾಗಾಲಾಪನೆ 

ಮಾಡುವಾಗ ವಿಚಿತ್ರ ಕಲ್ಲ, ಬ್ರನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಗ್ರ ಹಭೇದದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಗವನ್ನು 

ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸ ಆಸು] ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತ ಶಾಶ್ರಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 

ಅನ್ಯರಾಗಕಾಕು ಎಂಬ ಪದವು ಸೂಕ್ತವಾದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹೆಭೇದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ 
ರೆಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಸಿಕನಾದ ಶ್ರೋತ್ಪವಿಗೆ ಮುಖ್ಯರಾಗದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಗ್ರಹೆಚೇದವು ಒಂದು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಗ್ರಹಭೇದಪ್ರದರ್ಶಿನಿ- ಇದೊಂದು ಪ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನವಾದ್ಯ.  ಗ್ರಹೆಭೇದದಿಂದ 

ಉಂಟಾಗುವ ರಾಗಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ವಾದ್ಯವು ನೋಡಲು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ 
ಕಾರ್ಮೋಸನಿಯಂ ವಾದ್ಯದಂತಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ೨೫ FN ಗಳಿವೆ. ೧೨ ಕೀ ಗಳು 

ಪ್ರಥಮ ಸ್ಕಾ ಯೀಯೆ ೧೨ ಸ ಸ್ವರಸ್ಥ್ಯಾ ನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಎರಡನೆಯ ೧೨ ಕೀ 

ಗಳು ಎರಡನೆ ಸ್ಟಾ ಯಯ ೧೨ ಸ್ಟರಸ್ವಾ ನಗಳನ್ಟೂ , ೨೫ನೇ ಕೀ ಮೂರನೆ 
ಸ್ಕಾ ಯಿಯೆ ಷಡ ವನ್ನ ಸೂಚಿಸುತ್ತ ದೆ. ಈ ಕೇ ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿವೆ. 
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ಕೀಲುಮಣೆಯ ಮೇಲೆ ೧೨ ಸ್ವರಸ್ವಾನಗಳನ್ನು ಗುರುತುಮಾಡಿರುವ ಭಿನ್ನಾಂಶ 

ಮಾಪಕವಿದೆ. ಸ್ವರಗಳ ಅಕ್ಷರಗಳ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶಂಕರಾಭರಣ ಅಥವಾ ಹಿಂದೂ 

ಸಾನಿ ಬಿಲಾವಲ್ ರಾಗದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಭಿನ್ನಾಂಶ 

ಮಾಪಕವನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ ನೇರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಆವಶ್ಯನಿದ್ದರೆ 

ಶ್ರುತಿಷೆಟ್ಟಗೆಯಾಗ ಬಳಸಬಹುದು. 

ಗ್ರಹತ್ತ ಯಾ ಇವು ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಮೂರು ಬಗೆಯ 

ಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಎಡುಪ್ಪುಗಳು. ಇವು ಯಾವುವೆಂದರೆ -- 

೧. ಸಮುಗ್ರಹ --ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ತಾಳಾವರ್ತವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರಂಭವಾಗು 
ವುದು ಸಮಗ್ರಹೆ. 

೨. ಅನಾಗತಗ್ರಹ -ತಾಳಾವರ್ತವು ಆರಂಭವಾದ ನೆಂತರ ಸಂಗೀತವು 

ಆರಂಭವಾದರೆ ಅದು ಅನಾಗತ ಗ್ರಹ ಸಂಗೀತವು ೧/೪, ೧/೨, ೩/೪, ೧ ಅಥವಾ 

೧5 ಅಕ್ಷರಕಾಲದ ನಂತರ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. 

೩. ಅತೀತಗ್ರ ಹೆ ತಾಳಾವರ್ತಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ಆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಆವರ್ತದ 

ಕೊನೆಯ ಅಕ್ಷರ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅಕ್ಷರದಿಂದ ಸಂಗೀತವು ಆರಂಭವಾಗು 

ತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಈ ಬಗೆಯ ಗ್ರಹವಿರುವುದು ಸಂಗೀತ 
ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 

ಗ್ರಹಸ್ವರ ಪ್ರಬಂಧ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಗೀತರಚನೆ ಇದರ 

ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕೆಲವು ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಸ್ವರಸಂಜ್ಞಾಸೂಚಕ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ 

ಆಯಾ ಭಾಗದ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ಅಕ್ಷರಗಳು ಸ್ವರಾಸ್ಷರಗಳಿಗಿಂತ 

ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಗೋಪಾಲನಾಯಕನು (೧೬ನೆ ಶ) ಭೈರವಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಸ್ವರ 
ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಘು--ಮರೀಚ, ವರುಣ, ಮೇಘ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ತುಟಿ .ಇದೊಂದು ಉಪತಾಳ ವಾದ್ಯ. ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದಿಂದಲೂ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕಚೇರಿವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ವಾದ್ಯ ಈ ಮಡಕೆ ವಾದ್ಯವನ್ನು 

ತಯಾರಿಸಲು ವಿಶೇಷ ಗುಣವುಳ್ಳ ಮಣ್ಣನ್ನು ಆಯ್ದು ಆದನ್ನು ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ 

ಕೊಳೆ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇದರೊಡನೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಪುಡಿಯನ್ನು ಕಲಸಿ ಬೇಯಿಸಿ 

ವಾದ್ಯವನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆನ್ನ ಪಟ್ಟಣವು ಸೊಗಸಾದ 
ಘಟವಾದ್ಯಗಳ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದ ವಾದ್ಯವು 
ನೇರಳೆ ಹೆಣ್ಣಿನ ಬಣ್ಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ತಯಾರಾದ ವಾದ್ಯದಂತೆ ಗಟ್ಟಯಾಗಿದ್ದು 
ದೀರ್ಫಕಾಲ ಬಾಳಿಕೆ ಬರುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ನಾವು ಕಾಣುವ ವಾದ್ಯದ ಬಾಯಿಗಿಂತಲೂ 

ಚಿಕ್ಕಬಾಯಿ ಇದ್ದು » ಮುಡಿಸುವಾಗ ಹೊಟ್ಟಿಗೆ ಆತುತೆಗೆದಾಗ ಮನೋಹರವಾದ 

ಘುಂಕಾರ ಕೊಡುತ್ತಿತ್ತು. ಘಟವಾದ್ಯದ ಹೊರ ಮೈ ಕತ್ತಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಯ 
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ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೆಗಳು ಮನೋಹರವಾದ ನಾದವೈವಿಧ್ಯವನ್ನು ತೋರುತ್ತವೆ. 

ಎರಡು ಆಂಗ್ಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತನಿ ನುಡಿಸುವಾಗ ಮುಕ್ತಾಯದ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ 

ಎಸೆದು, ಮುಕ್ತಾಯದ ಎಡುಪಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೈಸೇರುವಂತೆ ನುಡಿಸುವ ಸಮರ್ಥ 

ವಾದಕರು ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ಸಾಧೆಕ ಮಾಡಿ ಬಹುತೀವ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಜತಿಗಳನ್ನು 

ನುಡಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಖಂಜರ ಅಥವಾ ಮೃದಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ನುಡಿಸುವರು. 

ಜರುಗಿಸಿ ನುಡಿಸಬಹುದಾದ ವಾದ್ಯ ಇದೊಂದೇ. ಘಟ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಹಲವು 

ಶ್ರುತಿಗಳ ಘಟಗಳಿರುತ್ತವೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪನ್ ರುಟ ಮತ್ತು ಮಾನಾ 

ಮಧುರೆಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಘಟವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮದ್ರಾಸಿನ 

ಟ ಎಸ್. ವಿಲ್ವಾದ್ರಿ ಅಯ್ಯರ್, ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಮುಂತಾದ ಖ್ಯಾತ ಘಟಂ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ರು. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಂಜುನಾಥ್, ಮೈ ಸೂರಿನ ಎ೦. ಎ. ಕೃಷ್ಣ 

ಮೂರ್ತಿ ಮುಂತಾದವರು ಈಗಿನ ಖ್ಯಾತ ಘಟಂ ವಿದ್ವಾಂಸರು. 

ಘನ--ಇದು ಮನೋಧರ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಭಾಗ ಒಬ ತಗತಿಯೆಲ್ಲಿ 

ರಾಗನನ್ನು ತಾನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು ಘನಂಶೈಲಿ ಘನಂ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯೈರ್, 

ಘನಂ ಶೀನಯ್ಗ್ನ, ಘನಂ ತಿರುಮಲಯ್ಯರ್, ಪೈದಾಳ ಗುರುಮೂರ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ವಿಜಯ 

ನಗರದ ಹರಿಯ ಗುರುರಾಯಾಚಾರ್ಯುಲು ಘನಂ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 
ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು. 

ಘನಆಂಡದೋಳಿಕ--ಇದು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗಮದ ನಿಸ 

ಅಆ: ಸನಿದಪಮಗರಿಗಸ 
ಘನಕೇಶಿ_ ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪರಿಸ 

ಅ: ಸಮಿದಪಮರಿಸ 

ಘನಂಕ್ನಷ್ಣಯ್ಯ್ಯರ್--ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಪ.ಸಿದ 

ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಸಿಸರೆ. ತವ ತಿರುಚಿಯ ಬಳಿಯಿರುವ ಪೆಂಯತಿರುಳ್ಳು ಪ್ರರ 
ಎಂಬ ಊರಿನ ಅಷ್ಟ ಸಹಸ್ರಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಪಂಗಡದ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ ಎಂಬು 
ವರ ಕಿರಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ಪಚಿಮಿರಿಯಂ ಆದಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ 
ನೆವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ನಂತರ ಬೊಬ್ಬಿಲಿ ಕೇಶವಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ ಘನಂ 
ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಕಲಿತು ಆ ಶೈಲಿಯ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾದರು. 
ತಂಜಾವೂರು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು. ಕಪಿಸ್ಕ ಳದ ರಾಮಭದ್ರ ಮೂಪ್ಪನಾರ್, 
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ತಿರುವಡಮರುದೂರಿನ ಅಮರಸಿಂಹೆ ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಉಡ್ಡೆ ಯಾರ್ ಪಾಳ್ಯದ ಕಚ್ಚಿ 

ಕಲ್ಯಾಣರಂಗ ಮುಂತಾದವರು ಇವರ ಪೋಷಕರಾಗಿದ್ದರು. 

ಕ ಕೃಷ್ಟ ಯ್ಯರ್ ರಚಿಸಿರುವ ತಮಿಳು ಪದಗಳು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ರಚನೆಗಳ 

ಒಂದು ಮುಖ್ಯಭಾಗವಾಗಿವೆ. ಇವು ಭಾವ, ರಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದ 

ಸಾಮರಸ್ತ ಮತ್ತು ಲಾಲಿತ್ಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರ ಷ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿವೆ. ಇದ್ರ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಬಹುಯುಕ್ತ 

ವಾದ ಪಚಕ ಪದಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ “ಮುತ್ತು ಕುಮಾರ, ಸ್ ಸುಬ್ರಹೆ NN 

ಮತ್ತು ಇವಕ್ಕೆ ಸರಿಸಮಾನವಾದ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು. ಬಳಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರು ಹೇಡಿ 

ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಪದಗಳನ್ನೂ, ಭಕ್ತಿಗೀತೆ 

ಗಳನ್ನೂ ಹಾಡಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ದಿಗ್ಗಜಗಳಾಗಿದ್ದ ತಗಲು 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ, ಶಂಕರಾಭರಣಂ ನರಸಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರ ಸ್ನೇಹವಿದ್ದಿ ತು. 

ಬೈ ರವಿರಾಗದ ಪೇಲವಕೇ, ಕಲ್ಯಾಣಿರಾಗವ ಪಾರೆಂಗುಂ ಪಾರ್ತಾಲುಂ ಇಟ ಪಡೆಗಳು 

ನ ವರಿಕ ಶ್ರ ಲಿಗೆ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪದಗಳು. 

ಕ್ಕ ಷ್ಣಯ್ಯ ಸೋಗೆ ಕೊರೆತ ಸನ್ಮಾನಗಳು ಅಪಾರ. ಅನೇಕ ರಾಜರು ಮತ್ತು 

ಜನಿಸಾನಾ ರರು "ಇವರನ್ನು ಸನಾ ಒನಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಲು ಒಂದು 

ಕುದುರೆ ಯನ್ನೂ , ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ಒಬ್ಬ ಸೇವಕನನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರು. 

ಇವರ ತಿಷ್ಯ ರಲ್ಲಿ ಆದಿಮೂರ್ತಿ ಅಯ್ಯರ್” ಎಂಬುವರು ಪ್ರಮುಖರು. ತೆಲುಗು 

ಷದಗಳಿಗೆ ಶೇತ ಯ್ಯನವರ ಸ್ಥಾನವು ಎಷ್ಟು ಹಿರಿದಾದುದೋ ಅಮ್ಟೆ ೯ ಕೃಷ್ಣ ಯರ್ರವರ 

ಸ್ಥಾನವು ತಮಿಳು ಪದಗಳಿಗೆ ಹಿರಿದಾದುದು. ನಾಟ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ 

ಪದಗಳು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. 

ಘನತರಂಗಿಣಿ-ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 
ಮ ಜು ಪಳ 

ಆಃ 3 

ಅಃ ಸರಠಿದಮಗ 

Me Re ತಾನ. 
ಘನನಾಯೊಕ--ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗೆ. | 

ಆ: ಸಗಮವಿದಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಘನಪಂತಚೆಕ--.ನಾಟ, ಗೌಳ, ಆರಭಿ, ಶ್ರೀರಾಗ ಮತ್ತು ವರಾಳಿ-ಈ ಐದು 

ರಾಗಗಳಿಗೆ ಘನಪಂಚಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಕೇದಾರ, ನಾರಾಯಣಗೌಳ, ರೀತಿಗೌಳ್ಕ ಸಾರಂಗನಾಟ, ಭೌಳಿ-_ ಈ 

ಐದು ರಾಗಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಘನಪಂಚಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 
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ಘನಮಟ್ಯಿ ಇದು ರಾಗತಾಳಚಿಂತಾಮಣಿ (೧೭ನೆ ಶ್ರ) ಎಂಬ ಒಂದು 
ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಧವಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ. 

ಘಟಿಂವಾಣಿಅಂದ್ಯುರ್-ಮಣಿ ಅಯ್ಯರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರೆಯ 
ಶಂಕರನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವ್ಮ್ಮಾಳ್ರವರ ಮಗನಾಗಿ ೧೮೯೫ರಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ವಿದ್ವಾನ್ ಮಾಮುಂಡಿಯಾ ಪಿಳ್ಳೆ ಯವರಲ್ಲಿ ಘಟವಾದನದಲ್ಲಿ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ತರುವಾಯ ಪಳನಿ ಮುತ್ತ ಯ್ಯ ಪಿಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗವಾದನವನ್ನು 

ಕಲಿತರು. ೧೯೨೦ರಿಂದ ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಮುತ ತ್ತಯ್ಯ 

ಭಾಗವತರು, ಕಾರೆ ಕುಡಿ ಸಹೋದರರು ಮುಂತಾದ “ಹಿಸರಾಂತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ 

ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ರು. ಇವರಿಗೆ ಹಲವು ಜವಿನಾನ್ಹಾ ರರು ಮತ್ತು ಆಸ್ಚಾನಗಳ 

ಪೋಷಣೆ ದೊರಕಿತ್ತು. 

ಘನರಾಗ--ತಾನದ ಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಾಗ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವರೂಪವು 
ವ್ಯಕ್ತವಾಗುವ ರಾಗ. ಮಾಟ, ಗೌಳ, ಆರಭಿ, ವರಾಳಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಗಗಳು 

ಘನರಾಗಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು 

ಘನರಾಗಗೀತ--ನಾಟ, ಗೌಳ್ಕ ಆರಭಿ, ಶ್ರೀ ಮುಂತಾದ ಘನರಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ರುವ ಗೀತ. 

ಘನರಾಗಪಂಚರತ್ನ--ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿರಚಿತವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಘನರಾಗದ 
ಪ್ರತಿಗಳಿಗೆ ಘನರಾಗ ಪಂಚರತ್ನಕ್ಸತಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ತ್ಯಾಗರಾಜರ 

ಸೆಂಗೀತ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಕಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಕೃತಿಯಲ್ಲೂ ಹಲವು ಚರಣಗಳಿವೆ. ಈ ಚರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿವೆ 

ಮತ್ತು ಹಾಡುವಾಗ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಸ್ವರದ ಭಾಗವನ್ನೂ ನಂತರ ಸಾಹಿತ್ಯ 
ಭಾಗವನ ನ್ನೂ ಹಾಡುವುದು ಪ ಪದ್ಧತಿ 

ಘನರಾಗ ಪಂಚರತ್ನ ಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ 

ಜನದ ರಕ — ನಾಟ 

ದುಡುಕುಗಲ ಎ. ಗೌ 

ಸಾಧಿಂಜೆವೆ ಎ. ಆರಭಿ 

ಕವಕನರುಚಿರಾ — ಇಎರಾಳಿ 

ಎಂದರೋ ಮಹಾನುಭಾವುಲು ಶ್ರೀರಾಗ 

ಘನರಾಗಮಾಲಿಕಾವರ್ಣ.-- ಘನರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ರಾಗ 
ಮಾಲಿಕಾವರ್ಣ. ವೀಣಾಕುಸ ನ್ರಯ್ಯರ್ ಈ ಬಗೆಯ ವರ್ಣವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಡೆ. 

ಘನವತಿ- “ಈ ರಾಗವು ಇನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಂಗೇಯ ಭೂಷಣೆಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮನ ಕಿ ಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಪಮಗಸ 
ಘನವಾದ್ಯ - ಗಟ್ಟಿವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಾದ 

ವನ್ನುಂಟುಮಾಡುವ ತಾಳವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಘನವಾದ್ಯಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಶಾಸ್ರ್ರಗ್ರಂಧಗಳು 

ತಾಳ, ಕಾಂಸ್ಕ್ರತಾಳ, ಘಂಟಿ, ಜಯಘಂಟಿ (ಜಾಗಟಿ), ಕುದ್ರಘಂಟಿ, ಕಮ್ರಾ, 

ಶುಕ್ತಿ, ಪಟ್ಟ, ಬ್ರಹ್ಮತಾಳ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿವೆ . ಶುದ್ರಘಂಟಿಗೆ ಗೆಜ್ಜೆ, 

ಶುಕ್ತಿ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಿರಿಕಿಟ್ಟ, ಕಾಂಸ್ಕೃತಾಳಕ್ಕೆ ಕಂಸಾಳ ಮುಂತಾದುವು ಕನ್ನಡದ 

ಹೆಸರುಗಳು. ತಿರುಜ್ಞಾ ನ ಸಂಬಂಧೆರ್ಗೆ (೭ನೆ ಶ) ದೊರಕಿದ ಚಿನ್ನದ ತಾಳವು 

(ಪೋಟ್ರಾ ಲಂ) ಜಿಲೆಬಾಳುವ ಲೋಹದ ತಾಳಗಳಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ. 

ಘನಸಿಂಧು--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಮಗಮಪದನರನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಘನಸುಪ್ರಭಾತ--ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೆಳಕರ್ತ ಮೇಚ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಮರಾಗ. ೯ 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅ: ಸದಪದನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಘನಶ್ಯಾಮಳ--ಈ ರಾಗವು ೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾನವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಘನಶೋಭಿತ--ಈ ರಾಗವು ೧೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಕುಳಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಸಗಮದಸನಿದಸ 

ಅ: ಸೆದನಿಪಮಗರಿಸ 
ಘನಾ---ಸಂಗೀತದಾಮೋದರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಖುಷಭದ 

ಒಂದು ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು. 

ಘುನಾಂಡೋಳಿಕ-ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಥಿದಪಮಗರಿಸ 

ಘಾತ-ಇಡು ತಾಳಷನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೆ. 



ಷನಿಹ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಫೋೋರದರ್ಶಿನಿ ಈ ರಾಗವು ೩೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಛಲನಾಟದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಶಿ 

ಆನಂ ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅಃ ಸದಪಮುಗರಿಸ 

ಘೋಷಾಕರಿ “ಈ ರಾಗವು ೩೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗವರ್ಧನಿಯ ಒಂಡು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. , 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸದಷೆಮಗರಿಸ 

ಘೋಷ ಃಕೆ- ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು 

ಇನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆಃ ಸಮಗಮಪದಡನಿದಸ 

ಅ: ಸವನಿದಪಮಗಮರಿಸ 

ಘೋಷ ನಂಂಜರಿ--ಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಇನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಪನರಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪದವನಿಪಮರಿಗರಿಸ 

ಘೋಷನತಿ--ಜದೊರೆ ಉದಯನನು ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪುರಾತನ ವೀಣೆ. 

ಇದನ್ನು ಅವನು ಮುಡಿಸಿ ಕಾಡಾನೆಗಳನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೆ ನು. 

ಫಘೋಷಪಫಿನೋದಿನಿ--ಈ ರಾಗವು ೩೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಗಧೀಶ್ವರಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಮ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮಹಷಹೆದಸ 

ಆಸ ಹದಪಚುಗದರಿಸ 
ಘೋಷ್ಪಾಣೆ--ಈ ರಾಗವು ೫೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಂಹೇಂದ್ರಮಧ್ಯಮದ 

ಒಂದು ಜವ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ; ಸವನಿದಮಗರಿಸ 

ಘುಂಖಾ ಈ ರಾಗವು ೮ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮುತೋಡಿಯ ಒಂದು 

ಜವ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭವು ಅನ್ಯಸ್ವರವಾಗಿರುವ ಒಕಡು  ಛಾಷಾಂಗರಾಗೆ. ಇದೊಂದು 
ಪುರಾತನ ರಕ್ಷಿರಾಗ. ಕಥಕಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಧುಃಶು ಘಂಜಾರಂ ಎನೆಕ್ಟ ತ್ತಾರೆ. 
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ಕೆಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರ ಅಭಿಪ್ರಾ ಯದಲ್ಲಿ ಇದು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಚಿರನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧರಿಷಭವು ಅನ್ಯಸ್ತರ. ಗೇಯನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಗಳಿವೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಇನ್ನಾಳ್ಳು 

ನನ್ನೇಲಿ, ಇಂಕಯೋಚನ, ಗಾರವಿಂಪರಾದಾ, ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮಚಂದ್ರ, 

ಜಯ ಮಂಗಳಂ ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರ ನವಾವರಣ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ 
ಶ್ರೀಕಮಲಾಂಬಿಕೆ ಎಂಬುವು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು. 

ಘಂಟಾಣ-ಈ ರಾಗವು ೫೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಿಂಹೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಮದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಂ ರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಕಿದಮಗರಿಸ 

ಘೃತಾಚಿ- ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ಶ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಮರಿಸ 
ಚೆ-ವಾಣೀಿ, ಸುದರ್ಶನ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಟೆ ಜೇವಿ, ಕೌಮಾರೀ ಇತ್ಯಾದಿ 

ನಾನಾರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ಚಕ್ರ (೧) ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗಗಳನ್ನು ೧೨ ರಿಂದೆ ಭಾಗಿಸಿ ಒಂದೊಂದು 

ಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಚಕ್ರನೆಂದು ವೆಂಕಟಮಖಿ ಹೆಸರಿಟ್ಟದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕಿಚಕ್ರದಲ್ಲಿ 

೬ ಮೇಳರಾಗಗಳಿರುತ್ತವೆ 

(೨) ತಿಶ್ರಜಾತಿರೂಪಕತಾಳಕ್ಕೆ ಚಕ್ರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೈ 

೫ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಚೆಕ್ರತಾನ ತಾನಗಳಲ್ಲಿ ವಕ್ರ ತಾನ, ಮಿಶ್ರ ತಾನ, ಮಾಲಿಕಾತಾನ, 

ಗಂಭೀರತಾನ, ವಿದ್ಯುತಾನ ಮತ್ತು ಚಕ್ರ ತಾನ ಎಂಬ ಆರು ವಿಧಗಳಿವೆ. ಚಕ್ರ ತಾನವು 

ರಾಗಾಲಾವನೆಯ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಶಾಖೆ. ಮೊದಲು ಎಂದಿನಂತೆ ಹಾಡಿ ಅಥವಾ 

ನುಡಿಸಿ ನಂತರ ಆಹ್ಲಾ ದಕರ ಮತ್ತು ಚಮತ್ನಾರಯುತವೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯೂ 

ಆದ ತಾನಗಳನ್ನು ಹಾಡುವರು ಅಥವಾ ನುಡಿಸುವರು. ಚಕ್ರದ ಮಾದರಿಯ 

ಸ್ವರಸಮೂಹೆಗಳನ್ನು ದ್ರುತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು ಚಕ್ರತಾನ. ಇದನ್ನು 

ಹಾಡಲು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಾಮರ್ಥ; ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆ ಬೇಕು. 

ಚಕ್ರತುಲ್ಯ--ಈ ರಾಗವು ೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸಫಿದಪಮಗರಿಸ 

ಸ 
ಅ 

ಸ 
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ಚಕ್ರಧರೀ _ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಮಗಹಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 

ಚಕ್ರಪ್ರದೀಸ್ತಾ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದೂ 

ಜನ್ಯರಾಗ... 

ಆ: ಸರಿಗಪಮದನಿಸ 
ಆ: ಸವಿದಮಗಸ 

ಚಕ್ರ ಬಂಥ--ಇದು ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸ ುವ ಒಂದು ವಿಧಾನ. ಇಡೀ 

ಕೃತಿಯನ್ನು” ಅಥವಾ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ೫-೬ ಮೆಟ್ಟು ಗಳಲ್ಲಿ ಎಡಗೈ ಬೆರಳುಗಳಿಂದ 

ಸ್ವೆರಸ್ಥಾ ನಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ RNR ಚಕ ಕ್ರಬಂಧ"” ಶ್ರ ಲಿ. ಹೀಗೆ 

ನುಡಿಸುವ ಬೆರಳುಗಳ ವರ್ತುಲಾಕಾರ ಜಚಲಕೆ ನೋಡಲು ಹ್ಹಾ ದಕರ. 

ವಿಜಯನಗರದ ವೀಣಾ ವೆಂಕಟರಮಣದಾಸರು (೧೮೬೬-೧೯೪೮) ಈ ಶಲಯ 

ವಾದನದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ವೀಣರಾಗಿದ್ದರು 

ಚಕ್ರ ಮುಂಜರಿಈ ರಾಗವು ೫೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಣ್ಮುಃ ಖಪ್ರಿ ೮ ಕುದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯೆರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮದಪದನಿಸ 
ಅ: ಸದಪಮುರಿಸ 

ಚಕಭಛ್ಮಮರಿ ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪಾದಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಭ್ರಮರಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ವಿಧೆ. ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕಾಲುಗಳನ್ನೆ ಳೆಯುತ್ತಾ ಎರಡು ಕ್ಸ ಗಳಲ್ಲಿ ತ್ರಿ ಸಕಾಕವನ್ನು 

ಪ್ರ ದರ್ಶಿಸುತ್ತಾ ಚಕ್ರ ದಂತೆ ತಿರುಗುವುದಕ್ಕೆ ಚಕ್ರ ಭ್ರ ಮರಿ ಹ ಹೆಸರು. 

ಚೆಕ್ರ ಅ _ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ತತಕರ್ತರಾಗ. ಒನೆ ಚಕ್ರವಾದ 

ಅಗ್ತಿ ಚಕ್ರ ಷ್ಟ ನಾಲ್ಕನೆ ರಾಗ 

ಸ ಾ ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಶುದ ರಿಷಭ, ಅಂತರಗಾಂಧಾರ, ಶುದೆ ಮಧ್ಯಮ, ಚತುಶು ್ರತಿಥೈವತ ಮತ್ತು ಕೈ ಶಿಕ 

ನಿಷಾದವು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಥ್ಯಾ ನಗಳು. ಗಾಂಧಾರ "ಥೈವೆತಗಳು ಪರಸ್ಪ ಮೊನ 

ಸಂವಾದಿಗಳು. ರಿಷಭ ಮತ್ತು “ಸಾದ ನ್ಯಾಸಸ್ವರಗಳು. ಸರ್ವಸ್ವ ರಗಮೆಕವರಿಕ 

ರಕ್ತಿರಾಗ. ಗಮರೀಸ್ಕೆ ಪ ಮದಾ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರಗಳು. ನ ರಾಗದಲ್ಲಿ 

ಕಂಪಿತ ನಿಷಾದ ಪ್ರ ಯೋಗವುಂಟು. ತ್ರಿಸ್ನಾಯಿರಾಗ ಹಾಗೂ ಗಾನರಸ ಹ ಪ್ರಧಾನ 

ವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ. ಈ ರಾಗದ ಕೃತಿಗಳು ಸ, ಗ ಮತ್ತು ಪ ಸ್ವರಗಳಿಂದ 

ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಗ್ರ ಹೆಚೀದ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅನ್ಯರಾಗ ಮೂರ್ಛನೆಗೆ ಅವಕಾಶ 
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ಎದೆ. ಈ ರಾಗವನ್ನು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಪ್ರ ಕಾಶಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯ ದ್ಯನಾಥ 

ಅಯ್ಯರ್ರವರು ತಮ್ಮ ೧೨ನೆ ವಯಸ್ಸ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವದ್ದೊ ಷ್ಠ ಯಲ್ಲಿ” ಅದ್ಭು ತವಾಗಿ 

ಹಾಡಿ « ಮಹಾ? ಎಂಬ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನಡೆದು IE, ಮಹಾವೈೆ ದೃನಾಥ 

ಅಯ್ಯರ್ ಎಂದು ಪ್ರ ಖ್ಯಾತರಾದರು. 

ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು--- 

ವರ್ಣ ೨... ಜಲಜಾಕ್ಷಿ — ಆದಿ .. ಹಟ ಂ 
[> 

ಸುಬ ಬ್ರಹ್ಮೆಣ್ಯಾ ಅಯ್ಯರ್" 

ಸ್ವರಜತಿ... ಸದಯ ವಾ್ i ವೊನ್ನ ಯ್ಯಷಿಳ್ಳೆ 

ಸೃತಿ — ಎಟುಲ ಬ್ರೋತುವೋತೆಲಿಯ — ಛಾಪು ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಸೃತಿ — ಸುಗುಣಮುಲೇ — ರೂಪಕ -- ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಕೃತಿ — ಇಂಕದಯಾ ೨... ರೂಪಕ ಎ ಪಟ್ಟ 

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ 

ಕೃತಿ — ಥೀವೇಪಾಲಿಂಚರಾ ಯ "ಅಧರ ಮೈಸೂರು 

ಕರಿಗಿರಿರಾಯರು 

ಶೃತಿ ಇವೆ ನೆರನಮ್ಮಿತಿ ನಿೀವೇಗತಿ ಇ ತ್ರಿಪುಟ ಮಿ ಮೈ ಸೂರು 

ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ 

ಶೃತಿ — ಮಧುರಾಪುರ — ತ್ರಿಪುಟಿ- ಮುತ್ತಯ್ಯ 

ಭಾಗವತರು 

ಚಕ್ರವಾಕ ಇದು ಬೃಹದ್ಧರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ದಾಸೀರಾಗೆ 

ಚಚ ಶೆ ತುಟಿ ಇದು ಪುರಾತನ ಪದ್ಧತಿಯ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ 

ತಾಳ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಾರ್ಗೀ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ. ಇದರ ಅಂಗಗಳು ಒಂದು 

ಗುರು, ಲಘು ಮತ್ತು ಪ್ಲುತ. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ೩೨ 

ಅಸ್ತರ ಕಾಲವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಚರ್ಚರಿ--(೧) ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ವಸಂತ ನೃತ್ಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ೩೨ 
ಶ್ರ್ರೀಯರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ 

(೨) ಇದು pe ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ. ಇದರೆ 

ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೧೮ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ೬೨ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ. 

(೩) ಇದು ಲುಪ್ತವಾಗಿರುವ ಮಧ್ಯೆಯುಗೆದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಬಂಧೆ, 

ಚಚ್ಛ ರೀ--ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ ಮುಂತಾದ ಪುರಾತನ ್ಛಸೂಗೀಶಶಾಸ್ತ್ರ 

ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಬಂಧ. 



ಎ೪೦ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಪ 

ಇ. _ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ 
ಮದ್ದಲೆ. 

ಚತುರ್ಥ --ಸಾಮಸ್ವರ ಮೇಳದ ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇದು ನಾಲ್ಕನೆಯ 
ಸ್ವರ. ನಿಷಾದಕ್ಕೆ ಸಮನಾದುದು. ಸ್ವರಾಂತರಕ್ಕೆ ಚತುರ್ಥ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಚತುರ್ಥಕಾಲ--ನಾಲ್ಯನೆಯ ಕಾಲ- 

ಚೆತುರ್ಥರಾಗೆವರ್ಧಿನಿ- ಇದು ರಾಗಾಲಾಪನೆಯ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹೆಂತ. 

ಮೂರ|್ಥ್ಯನ ಪ್ರಸ್ತಾರ ಅಥವಾ ಸಂಚಾರವನ್ನು ದ್ರುತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದು 

ಆಲಾಪನೆಯೆ ನಾಲ್ಕನೆ ಹಂತದ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ. 

ಚತುರಹಸ್ತ--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅಸಂಯುತ ಹೆಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಬಗೆ. ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಚಾಚಿ, ಉಳಿದ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಅದರಿಂದ 

ಪ್ರತೇಕಿಸಿ, ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನು ಅನಾಮಿಕೆಯ ಮೂಲದಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಚತುರಹಸ್ತ. 

ಕಸ್ತೂರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ, ಚಿನ್ನ, ತಾಮ್ರಾದಿ ಲೋಹಗಳು, ಒದ್ದೆ, ಖೇದ, 

ರಸಾಸ್ವಾದನೆ, ಕಣ್ಣು, ವರ್ಣಭೇದ, ಪ್ರಮಾಣ, ಸರಸ್ಕ್ತ ಮಂದಗಮನ, 

ತುಂಡಿರಿಸುವುದು, ಆಸನ, ತುಪ್ಪ, ಎಣ್ಣೆ ಮೊದಲಾದ ದ್ರವ ವಸ್ತುಗಳ ಸೂಚನೆಗೆ 

ಈ ಹೆಸ್ತವಿನಿಯೋಗವಾಗುವುದು 
ಚತುರ್ಥವಿದಾರಿ- ಇದು ರಾಗಾಲಾಪನೆಯ ನಾಲ್ರನೆಯ ಹಂತವಾದ 

ಮುಕ್ತಾ ಯಭಾಗ. ತ 

ಚತುರ್ಫ್ಥಸೈಂಧವಿ--ಇದು ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿ 
ರುವ ಒಂದು ಸೈಂಧವಿರಾಗ. 

3ತತುರ್ದ್ವಶಮೂರ್ಥನಗಳು--ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆಮಗ್ರಾ ಮದ 

ಗ್ರಹೆ ಭೇದದಿಂದ ೧೪ ಸ್ವರಮೇಳಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. 

ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮಮೂರ್ಥ್ಛನದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಏಳು ಸ್ವರಮೇಳಗಳು 

ಉತ್ತರ ಮಂದ್ರ — ಷಡ್ಚದಿಂದ ಷಡ್ಡದವರೆಗೆ 

ರಜನಿ — ನಿಷಾದದಿಂದ ಕಿಷಾದದವರೆಗೆ 

ಉತ್ತರಾಯೆತ ಕ ಧೈವತದಿಂದ ಥೈವತದವರೆಗೆ 

ಶುದ್ಧ ಷಡ್ಡ — ಪಂಚಮದಿಂದ ಪಂಚಮದವರೆಗೆ 
ಮತ್ತರಿಕೃತ — ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಧ್ಯೆಮದವರೆಗೆ 

ಅಶ್ವಕ್ರಾಂತ — ಗಾಂಧಾರೆದಿಂದ ಗಾಂಧಾರದವರೆಗೆ 

ಅಭಿರುದ್ಧ ತ ೨... ಯಷಭದಿಂದ ಖುಷಭದವರೆಗೆ 

ಮಧ್ಯಮಗ್ರಾಮದ ೭ ಮೂರ|್ಥನಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವರಮೇಳಗಳು 
ಸೌವೀರಿ — ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಮಧ್ಯಮದವರೆಗೆ 

ಹೆರಿಣಾಶ್ವ — ಗಾಂಧಾರದಿಂದ ಗಾಂಧಾರದವರಕೆಗೆ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ಷಿಳ೪ಣ 

ಕಲೋಪನಾಥ — ಯುಷಭದಿಂದ ಯಷಭದವರೆಗೆ 

ಶುದ್ಧಮಧ್ಯೆ — ಷೆಡ್ಡದಿಂದ ಷಡ್ಡದವರೆಗೆ 

ಮಾರ್ಗಿ — ನಿಷಾದದಿಂದ ನಿಷಾದದವರೆಗೆ 

ಪೌರವಿ ಮೂ ಧೈವತದಿಂದ ಧೈವತದವರೆಗೆ 

ಹೃಷ್ಯಕ — ಹಂಚಮದಿಂದ ಪಂಚಮದವರೆಗೆ 

ಚೆತುರ್ದಂಡಿ ತಂಜಾವೂರಿನ ದೊರೆ ತುಳಜಾಜಿ ವಿರೆಚಿತ ಸಂಗೀತ 

ಸಾರಾಮೃತವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಚತುರ್ದಂಡಿ ಎಂದರೆ ಗೀತ, 
ಆಲಾಪ, ಠಾಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧ. ಈ ನಾಲ್ಕರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರಾಗದ 
ಸ್ವರೂಪವು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ 

ಹಿಂದಿನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ ಆರೋಹಿ, ಅವರೋಹಿ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರಿ ಎಂಬ 
ನಾಲ್ಕು ಗಾವಕ್ರಿ ಯೆಗಳನ್ನು ಚತುರ್ದಂಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. ವಿಜಯನಗರದ ಕೃಷ್ಣ 
ದೇವರಾಯನ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ ಲಕ್ಷಿ ಜೆನಾರಾಯಣ ವಿರಚಿತ (೧೬ನೆ ಶ) 

ಸಂಗೀತ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸ್ತಾಯಿ, ಆರೋಹಿ ಅವರೋಹಿ, 
ಸಂಚಾರಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಣಗಳಿಗೆ ಚತುರ್ದಂಡಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಚತುರ್ದಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ- ತಂಜಾವೂರು ಸಂಸ್ಥಾ ನವು ಹದಿನೇಳನೆಯ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಕರ್ಷಾನಸ್ಥೆ ಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿತ್ತು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಸಂಗೀತವು ತನ್ನ ಅತ್ಯುನ್ನ ತ ಸಿ ಸತಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟ ತು. ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೀಕ್ಷಿತ ಅಥವಾ 

ವೆಂಕಟಮಖಿಯು ಸಂಗತಶನಿಸ್ತ್ರ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮಹಾವಾಗ್ಗೇ ಯಕಾರ ಮತ್ತು 
ರ ಹಾಗೂ ಚಿಕರಾಗಿದ್ದು ತತಡ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ 

ಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ನಾಂದಿ 

ಚ ಆಧಾರಭೂತ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗ್ರಂಥ. ಇದು ಹತ್ತು 

ಪ್ರಕರಣಗಳ ಗ್ರಂಧ. ವೀಣ, ಶ್ರುತಿ, ಸ್ವರ ಮೆಸ್, ರಾಗ, ಅವಾಪ್ಯ ಶಾಯೆ, ಗೀತೆ, 
ಪ್ರಬಂಧೆ ಮತ್ತು ತಾಳ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರಾಗಾಂಗ, 
ಉಪಾಂಗ, ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ, ಗೀತ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರೀ ರೂಪದ 

ಬಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನೂ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಧಾತುವಿನ ಚಮತ್ವಾರಗಳು, ಶುದ್ಧವಿಕೃತ ಸ್ವರ 
ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತಾಸ್ಷರಗಳು, ಚಕ್ರ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಕೇತ 
ಗಳನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟು ದಿ. 

೭೨ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಸುವ ಮೇಳಪ್ರ ಕರಣವೆ ಈ ಗ್ರಂಥದ 
ಮುಖ್ಯಭಾಗ. ಮೇಳದ ಕಲ್ಪನೆಯು ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರ ಕಾಲದಿಂದ ಮೊದಲ್ಗೊಂಡ್ಕು 
ಕಲ್ಲಿನಾಥ, ರಾಮಾಮಾತ್ಯ, ಪೋಲೂರಿ ಗೋವಿಂದ, ಪುಂಡರೀಕವಿಕಲ್ಲ ಸೋಮನಾಥ 
ಮೊದಲಾದವರಿಂದ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟು ವೆಂಕಟಮಖಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿತು 
ಎನ್ನಬಹುದು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯು ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಣಾಟಕ 



೩೪.೨ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ 

೧೯ ಮೇಳಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪಿತಮೇಳಕರ್ತಗಳೆಂದೂ, ಮಿಕ್ಸ್ ೫೩ ಮೇಳಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯ 

ವಾಗುವ (ಕಲ್ಪ $ವರಾವ) ಮೇಳಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪಯಿಷ್ಯಮಾನ ಮೇಳಗಳೆಂದೂ 

ಹೇಳಿದ್ದಾ ಜೆ. ಈ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ೬೨ ವೆ ಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ವಿವರಿಸಿದೆ. 

ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟೀಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಆಗಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮೇಳಗಳು ತಮ 

ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸವಿಾಕರಿಸಿದ್ದಾ ಡೆ. 

ಉದಾ 2 ಗೌಳ (೧೫), ಮುಖಾರಿ (೧), ಭ್ಸೈರವೀ (೨೦), ಆಹರೀ (೨೧) ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಇವರ ನಂತರ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಂದು ಸ್ವರಗ್ರಾ ಮಕ್ಕೆ ಅದರಿಂದಾಗುವ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಕ ಮುಖ್ಯರಾಗದ ಹೆಸರಿರಬೇಕೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಕನಕಾಂಬರಿ- ಫೇನದ್ಯು ತಿ ಎಂಬ 

ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಿ ಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಇದು ವೆಂಕಟಿಮಖಿಯ ಷರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ವಾಗಿಲ್ಲನಿದ್ದ yo ಜನ್ಯರಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನಂತರ « ಸಂಗ್ರಹ ಚಾಡ್ 

ಮಣಿ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವಲ್ಲಿ ಕನಕಾಂಗಿ-ರತ್ನ್ನಾಂಗಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಪಟ್ಟಯು ಬೆಳಕಿಗೆ 

ಬಂದಿತು. ಇದು ಮೇಳ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ರಾಗಕ್ಕೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 

ವನ್ನೂ, ಮೇಳದ ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯಂತ 

i ಪದ್ಧ ತಿಯಾಗಿದೆ. ನಂತರ ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 

ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಪದಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪಟ್ಟಿಯು 

೧೭೩೫ರ ನಂತರ ರೂಢಿಗೆ ಬಂದಿರಬೇಕು. 

ವೆಂಕಟಿಮಖಿಯು ಸರ್ವರಾಗಮೇಳವೀಣಾ, ಏಕರಾಗಮೇಳವೀಣಾ, ಶುದ್ಧ 

ಮೇಳವೀಣಾ, ಮಧ್ಯ ಮೇಳವೀಣಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವೀಣೆಗಳನ್ನು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವು 

ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ ಸ್ವರವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಮೆಟ್ಟು 

ಗಳನ್ನ ಡಬೇಕ್ಕು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ವರೆಗಳನ್ಪಿ ಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಯಾವ ಸ್ವರಗಳನ್ನು 

ಬಿಡಬೇಕು, ಮಂದ್ರ ಸ್ಥಾ ಯಿ ಸ್ವರೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ ಪಕ್ವ ಸಾರಿ 

ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವೀಣಾಪ್ರ ಕರಣವು ವಿವರಿಸು 

ತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟ ತ್ವೈನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪ ೦ಚದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಮಖಯವರ "ಪಾತ್ರ ಅನಾದ ಶ್ಯ 

ವಾದುದು. ಅ ವರ ಮೇಳಕರ್ತವು ಯುಕ್ತಿಯುತವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಅಮೋಘವಾದ 

ಚಾತುರ್ಯವನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಿ ಮೇಳ ಮತ್ತು ಜನ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸ್ಥಿ ಮತಗೊಳಿಸಿದರು. 

ಚೆತುರ್ಧಾತಂ ಪ್ರಬಂಧ-ಉದ್ದಾ ಹೆ, ಮೇಳಾಪಕ, ಧ್ರುವ ಮತ್ತು 
ಆಭೋಗವೆಂಬ ನಾಲ್ಕು ಧಾತುಗಳನ್ನು ರುವ ಪ್ರಬಂಧೆ. 

ಚತುರಕಲ್ಲನಾಥೆ ವಿಜಯನಗರ ದೊರೆ ಇಮ್ಮ ಡಿ ದೇವರಾಯನ ಕಾಲ 
ದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಲಕ್ಷಿ ಬೆಢರ ಮತ್ತು ನಾತ ದೇವಿಯರ ಮಗ. ೧೧೮ 

ಶಾರ್ಜದೇವನ ಸಂಗೀತೆರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ ಗ್ರಂಥಕ್ಕೆ. ಅದ್ದು ತವಾದ ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ತಿ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕೆ ಕೋಶ ಷಿಳತ್ತಿ 

ಎಂಬ ವಾ  ಖ್ಯಾನವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ನೆ (೧೪೫೦ ಕ್ರಿ. ಶ.). ಶ್ರುತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಉಪ 

ನಿಷತ್ತು. ಹೃಗನ್ಗು ತೆ, ಷಡ | ರ್ಶನೆಗಳು, ವಾ ಕರಣ, ತರ್ಕ, ಅಲಂಕಾರ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಹಲವು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸ. ಸ್ಪಷ್ಟವೂ, ವಿದ್ವತ್ಟೂರ್ಣವೂ, ತರ್ಕಬದ್ಧ ವೂ, 

ಪ್ರಾ ಜತಗ ಆದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬರೆದು ಮಹದುಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಇವನಿಗೆ ರಾಯಬಯಕಾರ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಇದ್ದಿತು. 

ಇಚತುರಷ್ಪಾಲೈ--ಇದು ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ನಾಲ್ಪು ಮುಖ್ಯ 

ಮೂರqನೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮೂರ್ಛನೆ. 

ಚೆತುರ್ಭಾಗ-ಅರ್ಧೆ ಅನುದ್ರುತಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ. 

ಚೆತುರ್ಮೂಾಖಿ (೧) ಊದುವ ರಂಧ್ರ ಕ್ಕೂ ನುಡಿಸುವ ಮೊದಲ ರಂಥ್ರೆಕ್ಕೂ 

ನಲ್ಲು ಅಂಗುಲ ದೂರವಿರುವ ಕೊಳಲು. ಸ ೧-೭ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ 

ಊದಿದಾಗ ಮಧ್ಯೆಸ್ವ್ವಾಯಿ ಪಂಚಮವು ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. 

(೨) ಪುರಾತನ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ತಾಳದ ಹೆಸರು ಇದರ 

ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೭ ಮಾತ್ರೆಗಳು. ಲಘು, ಗುರು. ಲಘು, ಪ್ಲುತ ಈ ತಾಳದ ಅಂಗಗಳು. 

ಚತುರ್ಮುದ್ರ ಪ್ರಬಂಧ ದ್ವಾದಶ ಮುದ್ರೆ ಗಳಲ್ಲ ಯಾವುದಾದರೂ 

ನಾಲ್ಕು ಮುದೆ ದ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಹಸ ಸಂಗೀತ ರಚನೆ 

ಚೆತುರಾ ಖವಾದ್ಧ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಮುಖಗಳಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ವಗಾರಿ 

ಚೆತ:ರಾನೆನಪ್ರಿ ಶಯ ಈ ರಾಗವು ೧೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೋಕಿಲಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದರನಿ ಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಚತುರಶ್ರೆ ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹೆಸ್ತ ಮುದ್ರೆ. ಕೂರ್ಪರ 

೦ಸಗಳು ಸಮಾನೆವಾಗಿರುವಂತೆ ಎಡೆಗೆ ಎದುರಾಗಿ, ಎಂಟು ಅಂಗುಲ ದೂರದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತೆ, ಕಟಕಾಮುಖ ಹೆಸ್ತಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದರೆ ಆದು ಚತುರಶ್ರ 

ಮುದ್ರೆ 
ಚೆತುಸ್ವರಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಶ್ರುತಿಸ್ತರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ 

ಪ್ರೆಸಸಸ ಎಂಬ ಶ್ರುತಿಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಶೂ ಯ ಇದಕ್ಕೆ ರಸನ 

ಮಂದೈಸ ಪ್ರೆಸ್ಟ್ರಾಯಿಷಡ್ಡ , ಮಧ್ಯಸ್ಥ ಯಿಷಡ್ಡ, ಮಥ್ಯೆಸ್ಟಾ ಯಿ ಪಂಚಮ "ಮುತ್ತು ತಾರ 

ಸ್ಕಾ ಯಿ ಷಡ್ಡ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಶು ತಿಹೆ ಹೆಟ್ಟಿ ಗೆಯು ಮತ್ತೊಂದು ನಿದರ್ಶನ. 

ಚೆತುಸ್ಥಾಳೆ --ಪುರಾತನ ಕ್ ತಾಳೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ತಾಳ. 

ಇದರ ಅಂಗಗಳು ಒಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಮೂರು ದ್ರುತಗಳು ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ 

ಮೂರುವರೆ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ೧೪ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 
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ಚೆತುರಶ್ರ ಗೆತಿ- ತಾಳದ ಪ್ರತಿ ಎಣಿಕೆಯು ನಾಲ್ತು ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು 

ಗೊಂಡಿರುವ ಹಾ ನಡೆ. 

ಚೆತುರಶ್ರೆ ಲಘು ಇದು ಒಂದು ಘಾತ ಮತ್ತು ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳ ಎಣಿಕೆ 

ಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಲಘು. ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಕಾಲವುಳ್ಳದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ 

ಚತುರಶ್ರಜಾತಿ ಲಘು ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಚೆತುರಶ್ರೆ ವರ್ಣ ಇದು ಪುರಾತನ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ತಾಳ. ಇದರ ಅಂಗಗಳು ಎರಡು ಗುರು, ಒಂದು ಲಘು, ಎರಡು ದ್ರುತಗಳು ಮತ್ತು 

ಒಂದು ಗುರು. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು. 

ಚೆತುರೆಶ್ರವರ್ಣರಾಜತಾಳೆ ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರನೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 
ವಾಗಿರುವ ೧೨೦ ದೇಶೀತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯೆ ತಾಳ. 

ಚತಂಶ್ರುತಿಅಂತರ--ಈ ಆಂತರವು ೯/೮ ಇರುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯೆಮಕ ್ರಾ 

ಪಂಚಮಕ್ಕೂ ಡತುಶ್ರು ತಿ ಅಂತರವಿರುತ್ತದೆ. 

ಚತುಶು ್ರ್ರಿತಿಫ್ರೊವತ- ಇದು ಧೈವತ ಸ್ನ ಸ್ವರದ ಒಂದು ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ. 

ಇದರೆ ಕಂಪನ ಪ್ರಮಾಣವು ೨೭/೧೬ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಚತುಶು ೨ತಿರಿಷಭೆ ಇದು ರಿಷಭ ಸ್ವರದ ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪ. ಇದರ ಕಂಪನ 

ಪ್ರಮಾಣವು ಹ ಇರುತ್ತದೆ. 

ಚೆತುರಂಗ---ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ರಚನೆ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾಲ್, ತರಾನೆ, ಸರ್ಗಮ್, ತ್ರಿವತ ಎಂಬ ನಾಲ್ದು ಅಂಗಗಳಿವೆ. 

"ಚತುರಂಗೆಪ್ರ ಸ್ತಾರ--ಲಘಾು, ಗುರು ಪ್ಲುತ ಮತ್ತು ಕಾಕಪಾದ ಎಂಬ 
ನಾಲ್ಕು ತಾಳಾಂಗಗಳನ್ನು, ನಾನಾ ವಿಧದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿ ಮಾಡುವ ಬಡು ತಾಳಪ್ರಸ್ತಾ ರ. 

ಚೆತೊರಂಭಾ--ಕಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಪದನಿಸೆ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಗಸ 

ಚೆತರ್ಮ್ವಿಂಶೆತಿಶ್ರೊತಿಗಳು-೨೪ ಶ್ರುತಿಗಳ ಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನು ಮೇಳಾಧಿಕಾರ 
ಲಕ್ಷಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳದ. ೨೨ ಶ್ರು 'ತಗಳಲ್ಲಜಿ ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ನಿಷಾದ 
ಶ್ರುತಿಗಳೆಂಬ ವರಡು ಶ್ರುತಿಗೂ ಸೇರಿ J ಶ್ರುತಿಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ 
ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಅಂತರಗಾಂಧಾರದ ಮಧ್ಯೆ PE ಶ್ರುತಿಯೂ, ಮತ್ತೊಂದು 
ಶ್ರುತಿಯು ಕೈತಿಕಿನಿಷಾದ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿ ದದ ಮತ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇವಕ್ಕೆ 
ಪ್ರಃ ತಿ ಭ್ ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು. ಪ್ರತಿಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದವೆಂದು ಹೆಸರು. "ಇವು ಸಾವೇರಿ 
ಠಾಗದಸರಿಗರಿಸಮತ್ತುಪವನಿದಪಮಗರಿಸ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸಮೂಹಗಳಲ್ಲಿ 
ಬರುತ್ತದೆ. 
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ಚಣ--ಇದು ಖಂಡಜಾತಿ ರ್ಲುಂಪತಾಳೆದ ಹೆಸರು. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ 

ಆ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ. 

ಜಚಣವಾರಿಕೆ- ಈ ರಾಗವನ್ನು ಮಂಡಲ ಪಂಡಿತ ವಿರಚಿತ € ಮಾತೃಕಾ 

ಏಲಾಸ ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೋಳ ರಾಗದ ಒಂದು ಶ್ರ್ರೀರಾಗವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಇಚೆಪೆಲಾ--ನಾರದ ವಿರಚಿತ ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 

೨.೨ ಶ್ರುತಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಇದು ಪಂಚಮದ ಎರಡನೆ ಶ್ರುತಿಯ: ಹೆಸರು. 

ಚೆಂಚೌೌಲಿವಿ- “ಈ ರಾಗವು ೬೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಂತಾಮಣಿಯ ಒಂದಾ 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಗಮದನಿಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಗರಿಸ 
ಚೆರ್ಮುಜ--ಚರ್ಮಾವನದ್ದ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ ಶಬ್ದ ವು ಚರ್ಮಜ. 

ಸಂಗೀತ ಧ್ವನಿ ಉಂಬಾಗುವ ಮೂಲವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಶಾರೀರಜ, ವಖಜ, 

ವಾಯುಜ, ಚರ್ಮಜ, ಲೋಕ್ಜ ಎಂಬ ವರ್ಗೀಕರಣವು ನಾರದ ವಿರಚಿತ ಸಂಗೀತ 

ಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಚಮ್ಮುರಪ್ರಿ ಯು--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗಾಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸೆರಿಗದವನವಿ ಸ 

ಅ: ಸನಿದಪರಿಸ 

ಚರ್ಮವಾದ್ಯ —ಚರ್ಮಾವನದ್ದೆ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮವಾದ್ಯಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಇವು ತಾಳವಾದ್ಯಗಳು. ತಮಖಟಿ, ಮೃದಂಗ, ಡೋಲಕ್, ತವಿಲ್, ಖಂಜರೆ 

ಮುಂತಾದುವು ಈ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. 

ಚತುಷ್ವಾಲ---ಇದು ತಾಳದಶಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಳದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಾಲ್ಕು ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳು ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರ 

ಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ಚೆತುಷ್ಟೆದಿ ಇದು ನಾಲ್ಕು ಪಾದಗಳಿರುವ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ರಚನಾ ವಿಶೇಷ. 

ಚತಂಃಷಷ್ಮಿ ಕಲೆಗಳು--ಕಲೆ ಎಂದರೆ ಅಂಶ ಅಥವಾ ಕತೃತ್ವ. ಕ್ರ 

ಕಾರವು ಬ್ರಹ್ಮವಾಚಕವಾದುದರಿಂದ ಸೃಷ್ಠಿ ಎ್ರಯನ್ನೂ , ಲ ಕಾರವು ಲಯವನ್ನೂ 

ಸೂಚಿಸುವುದರಿಂದ ಕಲೆಯು ಸೃಷ್ಟಿಸ್ಥಿ ತಿ ಸಂಹಾರ ರೂಪವಾದುದು. ೬೪ ಕಲೆಗಳು 

ಯಾವುವೆಂದರೆ ಗೀತ, ವಾದ್ಯ, ನೃತ್ಯ, ಅಲೇಖ್ಯ, ವಿಶೇಷಕ ಭೇದ್ಯ, ತಂಡುಲ ಬಲಿ, 

ಕುಸುಮ ವಿಕಾರ, ಪುಷ್ಪಾಸ್ತರಣ, ದಶನ-ವಸನಾಂಗರಾಗ, ಮಣಿಭೂಮಿಕಾಕರ್ಮ, 

ಶಯನರಚನ, ಉದಕವಾದ್ಯ, ಚಿತ್ರಾಶ್ವ್ರಯೋಗ, ಮೂಲ್ಯಗ್ರ ಥನವಿಕಲ್ಪ, ಶೇಖರಾ 

ಹೀಡಯೋಜನ, ನೇಪಥ್ಯಸಂಯೋಗ, ಕರ್ಣಪತ್ರಭಂಗ, ಗಂಧೆಯುಕ್ತ ಭೂಷಣ 



೩೪೬ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಯೋಜನ, ಇಂದ್ರ ಜಾಲ್ಲ ಕುಚಪೂರಯೋಗ, ಹಸ್ತಲಾಘವ, ಚಿತ್ರ-ಶಾಕಾಪೂಪ, 

ಭಕ್ತ ಏಕಾರಕ್ರಿ ಜತ ಪಾನಕ -ರಸಾಸವ್ಹರಾಗಯೋಜನ, ಸೂಚೀವಾನಕ್ರ ಮ, ಸೂತ್ರ 

ಕ್ರೀಡಾ, ವಿಭಕಾಡಮರುಕವಾದ್ಯ, ಪ್ರಹೇಳಿಕಾ, ಪ್ರತಿಮಾಲಾ, ದುರ್ವಾಚಕ ಯೋಗ, 

ವ್ರ ಕವಾಚನ, ನಾಟಕಾಖ್ಯಾಯಿಕಾ ದರ್ಶನ, ಕಾವ್ಯ ಸಮಸ್ಯಾಪೂರ್ಣ, ಪಟ್ಟ 

ಕಾವೇತ್ರ ಬಾಣವಿಕಲ್ಪ, ತಕ್ಷಕರ್ಮ. ತಕ್ಷಣ, ವಾಸ್ತುವಿದ್ಯಾ ರೂಪರತ್ನಹಪರೀಕ್ಸಾಾ, 

ಧಾತುವಾದ, ಮಣಿರಾಗಾಕರಜ್ಞಾನ, ವೃಕ್ಲಾಯುರ್ವೇದ, ಮೇಷ-ಕುಕ್ತುಟ- 

ಲಾವಕ ಯುದ್ಧವಿಧಿ, ಶುಕಸಾರಿಕಾಪ್ರಲಪನ, ಉತ್ಪಾದನ, ಸಂವಾಹನ, ಕೇಶಮರ್ದನ 

ಕೌಶಲ್ಯ, ಅಕ್ಷರ ಮುಷಿ ಕಾಕಥನ, ತ್ಲೀಚ್ಛೆ ಹನ ಬು ದೇಶಭಾಷಾವಿಜ್ಞಾ ನ, ಪುಷ್ಪ 

ಶಕಟಿಕ್, ನಿಮಿತ್ತ ಜ್ಞಾ ನ, ಯಂತ್ರ "ಮಾತೃಕಾ, ಧಾರಣಮಾತ್ಛ ಕಾ, “ಸಂಪಾಕ್ಯ, 

ಮಾನಸೀಕಾವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾ ಅಭಿಧಾನ ಕೋಶ ಛಂದೋವಿಜ್ಞಾ, ನ್ ಕ್ರಿ ಯಾನಿಕಲ್ಲ, 

ಭಛಲಿತಕಯೋಗ, ವಸ ಸ್ರಗೋಪನ, ದೂ ತವಿಶೇಷ, ಆಕರ್ಷ ಕ್ರ (ಡಾ, ಬಾಲಕ್ತಿ ಡರ 

ವೈನಯಕ, ವೈಜಯಕ, ವ್ಯಾಯಾಾಮಿಕ, ವಿದ್ಯಾಜ್ಞಾ ಗ ತ್ಸ್ಯಾಯನ ಕಾಮಸೂತ್ರ. 

ಚೆಲ್ಲಗಾಳಿ “ತಂಪಾದ ಮಾರುತ ಎಂದಥೆಗ. ಅತ್ನ್ಸಂತ ಹಿತವಾಗಿ ಹಾಡು 

ತ್ತಿದ್ದ ಗಾಯಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರು ೧೯ನೆ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಚಲ್ಲಗಾಳಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಚಲ್ಲಗಾಳಿ ವೀರರಾಘವ ಅಯ್ಯರ್ 

ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯಿದ್ದಿತು 

ಇತಲ್ಹಗಾಳಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯ ರ”--ಇವರು ಪಲ್ಲವಿ ಗೋಪಾಲಅಯ್ಯರ್ರವರ 
ಸುಪುತ್ರ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರಿನ ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ (೧೮೨೪-೧೮೬೫) ಆಸ್ಲ್ಪಾನ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ವೈಣಿಕರಾಗಿದ್ದರು. 

ಇವರ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ವಾದನವು ಆಹ್ಲಾ ದಕರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಚಲ್ಲಗಾಳಿ 

ಎಂಬ ಬಿರುದು ಬಂದಿತು ತಿರುವಾಲಂಗಾಡು ತ್ಯಾಗರಾಜ ದೀಕ್ಷಿತರು, ಕಂಚಿ ವೀಣೆ 

ನೀಲಕಂಶಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮಾಯಾವರಂ ವೀಣೆ ವೈದ್ಯನಾಧ ಅಯ್ಯರ್ ಇವರ 

ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರು. 

ಚಲ್ಲಗಾಳಿ ವೀರರಾಘವ ಆಯ್ಕ ರ್--ಇವರು ತಂಜಾವೂರಿನ ಒಬ್ಬ 
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ಚ ಲತಾಳ ಇದು ಶಾರ್ಬ್ಸಧರ ಪದ್ದತಿ ಎಂಬ ಕನ್ನಡ ಯಕ್ಷಗಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡು 
ಬರುವ ಒಂದು ಅಪೂರ್ವತಾಳ 

ಚಲನ --ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಚಾರಿ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಧೆ. ನಿಂತಿರುವ 

ಸ್ಥಾ ನದಿಂದ ಮುನ್ನಡಿ ಇಟ್ಟು ನಡೆಯುವುದು ಚಲನಚಾರಿ ಎಂದೆನಿಸುವುದು. 

ಚಲನಾ ಇದು ೩೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. 

ಆಃ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ಪಿಳಿ 

ಇದು ಆರನೆ ಚಕ್ರವಾದ ಖುತುಚಕ್ರದ ಆರನೆಯ ರಾಗ. ಷಟ್ಟು ತಿಥೈವತ, 
ಷಟ್ಟು ೨ತಿರಿಷಭ, ಅಂತರಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧಮಧ್ಯೆಮ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿನಿಷಾದವು 
ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಸಾ ನಗಳು. ಷೆಡ್ಡವು ಗ್ರಹೆ, ಅಂಶೆ ಮತ್ತು ಮಾ ಸಸ್ವರ. 

ಷಟ್ಟು ೨ತಿಯಷಭ ಮತ್ತು ಥೆ ವತ, ಅಂತರಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದಗಳು 
ಪರಸ್ಪರವಾದಿ ಸಂವಾದಿಗಳು ಖಯಷಭ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಫಿಷಾದಗಳು ರಾಗ 
ಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು, ಜೀವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಸ್ವರಗಳು. ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದ 
ರಾಗಾಂಗರಾಗ ಮತ್ತು ಮಂಗಳಕರರಾಗ ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಥ ಅಯ್ಯೆರ್ರವರ 

ಮೇಳರಾಗಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವು ಬರುತ್ತದೆ. ಕೋಟೀಶ್ವರ ಅಯ್ಯರ್: ಮತ್ತು 

`ಬಾಲಮುರಳಿಕ್ಚ ಷ್ಣ ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಕ ಕೃತಿರಚತೆ: ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಚಲನವರಾಳಿ ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದವನಿದಸ 

ಅ: ಸದಮಗರಿಸ 
ಚೆಲವೀಣಾ -ಇದು ಪ್ರಯೋಗಕ್ರಾಗಿ ಬಳಸುವ ವೀಣೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಏಳು 

ತಂತಿಗಳ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಧ್ರುವವೀಣೆಯಲ್ಲಿ 
ಏಳು ತಂತಿಗಳ ಶ್ರು ತಿಯ ಒಂದೇ ಸಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಚೆಲನಸ್ಸೃರ--ಇದು ಕಂಪಿತ ಸ್ವರವಾಗಿ ಬರುವ ಸ್ವರ. ಶುದ್ಧ ರಿಷಭ 
ಮತ್ತು ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ ಇವು 'ಜಲನಸ್ವ ರಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. "ಇದಕ್ಕೆ 
ವಿರುದ್ಧ ವಾದುದು ನಿಶ್ಚ ಲ ಸ್ವರ. 

"ಚಲನಿ--ಈ a ೩೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶೂಲಿನಿಯೆ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
ಆ: ಸರಿಗಮಪಹದನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಚೆರಣ-- ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ರಚನೆಗಳಾದ ವರ್ಣ, ಕೃತಿ, ಪದ, 
ಜಾವಳಿ ಮುಂತಾದುವುಗಳ ಮೂರನೆಯ ಅಂಗಕ್ಕೆ ಚರಣವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದು 
ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಅನುಪಲ್ಲವಿಯ ಮೊತ್ತ ದಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ 
ಅನುಪಲ್ಲವಿಯಷ್ಟು ಅಥವಾ ಅದರ ನಾಲ್ಕರಷ್ಟು ಹೊಡ ಸ್ಹ ದಾಗಿರುವುದುಂಟು. ಆನೇಕ 
ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಚರಣದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ ಸಂಗೀತವು "ಅನುಪಲ್ಲವಿಯ ಸಂಗೀತದಂತೆ 
ಇರುತ್ತದೆ. 

ಚರಾವಳಿ-_.ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. R 

ಆ: ಸರಿಗಪದಸ 

ಅಃ ಸೆನಿದಪಗದರಿಸ 
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ಚೆರವಿಭಾಸಿವಿ-ಈ ರಾಗವ ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪಮದೆನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ಚರೆವಿಭಾನಸಿತ “ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಂ ಸೆಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಇರವೀಣಾ--ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕಹೇರಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ಹೋಗಬಹುದಾದ ವೀಣೆ. 

ಜಾಕಾರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ: ಸರಿಗಪನಿದ ಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಚಾಕಿ ಯಾರ್ ಕ್ರಿ. ಶ. ೨ನೆ ಶತಮಾನದ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥವಾದ 

ಶಿಲಪ್ಪದಿಕಾರಂ ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ನಾಟ್ಯವಾಡುವವರ ವರ್ಗ. 

ಚಾಚ್ತ್ತು ಟಿ ಇದು ಅಷ್ಟೋತರ ಶತತಾಳಗಳಲ್ಲಿ (೧೦೮) ಎರಡನೆಯದು 

ಮತ್ತು ಪಂಚಮಾರ್ನಿ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ. ಇದರ ಅಂಗಗಳು ಗುರು, ಲಘು, 

ಲಘು ಮತ್ತು ಗುರು. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೬ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ೨೪ ಅಕ್ಷರ 

ಕಾಲ. 

ಚಾತ ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜವ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮರಿಸ 

ಚಾರ್ತಾಳೆ-ಹಿಂದೂಸ್ತಾ ನಿ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ತಾಳ. 

ಚಾಪೆಘಂಬಾರೆವ “ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಸ್ಸೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ ಇದು ನಿಷಾದಾಂತ್ಯ ರಾಗ. 

ಆಃ ಸಗಮಹಪವಿ 

ಅಃ: ದೆಮಗರಿಸವ 

ಚಾಷೆರಾ ಇದು ಭಾವಭಟ್ಟನ ಆನೂಪಸಂಗೀತವಿಲಾಸವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 
ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ -೨೨ ಶ್ರುತಿಪದ್ಧ ತಿಯಂತೆ ಮಧ್ಯೆಮದ ,ಎರಡನೆ ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು 

ಜಾಮರ- (೧) ಈ ರಾಗವು ೫೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಣ್ಮುಖಫ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಪದ ನಿ ಸ ಎಂಬುದು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ್ ಕೋಶ ಪರ್ಲ 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

(೨) ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೫೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತದ ಹೆಸರು. ಇದು 

ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗ. 

ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ನವಗ್ರಹ ಕೀರ್ತನೆಯ (ಕೇತು) ಗುರುಗುಹಚಾಮರೆ 

ಭರಣಂ ಎಂಬ ಚರಣದ ಉತ್ತರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗದ ಹೆಸರಿದೆ. 
ಚಾವಂಂಂಡಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಮಪಪನಿದಸ 

ಅ: ಸದನಿಪಮಗರಿಸ 
ಚಾರಿಭೇದಗಳು--ಇವು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಪಾದಚಾರಿಭೇದಗಳು. ಇವು 

ಎಂಟು ವಿಧೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಚಲನಚಾರಿ, ಚಂಕ್ರಮಣ, ಸರಣ, ವೇಗಿನಿ, ಕುಟ್ಟಿನ, 

ಲುಠಿತ್ಗ ಲೋಲಿತ, ವಿಷಯಸಂಚರ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಚಾರುಕರ್ಣಾಟಕ ಸಾರಂಗರಾಗ---ಇದು ಅರಬಟ್ಟಿನಾವಲರ್ ವಿರಚಿತ 

ಭರತಶಾಸ್ತಿರಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 
ರಾಗ 

ಜಚಾರುಕಂಂತಳೆ---ಈ ರಾಗವು ೨೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಾರುಕೇಶಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಚಾಲಕ್ಕುಡಿ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾವಿು (೧೯೨೬) ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ 

ಯವರು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾ ತ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸ 

ರಾಗಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರು ಕೇರಳದ ಗು ಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಟೂ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 

ಸಂಗೀತಗಾರರ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಅಪುಲೇಶ್ವರ 
ಭಾಗವತರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ತರುವಾಯ ಶೆಮ್ಮಂಗುಡಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಅಯ್ಯರ್'ರವರ 

ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡರು. ಹೆತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ 

ತಿರುವನಂತಪುರದ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದು ೧೯೫೬ ರಿಂದ ಅದೇ 

ಊರಿನ ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಸಂಗೀತ ಾಲೇಜಿನ ಪಿಟೀಲು ಪಾ ಅಾಚಾರ್ಯರಾಗಿದ್ದಾ ಕೆ. 

ಇವರ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮನೋಧರ್ಮ ನಯವಾದ ಇಂಪಾದ ರಾಗ ಮತ್ತು 

ಕೃ ತಿಗಳೆ ನಿರೂಪಣೆ, .ಘಜೇರಿಗೆ ಕಳೆಕಟ್ಟ ಸುವ ಕಲೆ ಪ್ರ ಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 

ಚಾರುಕೇಶಿ--ಇದು ಅತೆ” ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ. ಐದನೆ ಬಾಣಚಕ್ರದ 

ಎರಡನೆ ರಾಗ. 



ಕೈ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ, ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ, ಶುದ್ಧಥೈವತ ಮತ್ತು 
ಕೈತಿಕಿನಿಷಾದ ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಥಾ ನಗಳು. ಷಡ್ಜವು ಗ್ರಹೆ, ಅಂಶ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸ 

ಸ್ತರ. ಮಧ್ಯಮ್ಮ ನಿಷಾದಗಳು ಪರೆಸ್ಪರವಾದಿ ಸಂವಾದಿಗಳು ರಾಗದ 

ಪೊರ್ವಾಂಗವು ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗವನ್ನೂ , ಉತ್ತರಾಂಗವು ತೋಡಿ ರಾಗವನ್ನೂ 

ಸೂಚಿಸುವಂತಿದೆ. ಸರ್ವಸ್ವರ ಗಮಕವರಿಕರಾಗ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ. ಈ 

ರಾಗವನ್ನು ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ 

ಆಡಮೋಡಿಗಲದೆ, ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರ ಸೃಪಯಾಪಾಲಯ ಶೌರೇ 

ಮತ್ತು ಜಯ ಜಯ ಪದ್ಮನಾಭ ಮುರಾರೇ ಎಂಬ ರಚನೆಗಳು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಸೃತಿಗಳು. 

ಚಾರುರೂೊಪಿಣಿ--ಇದು ಬೃಹೆದ್ದರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಮಲ್ಲಾರ ರಾಗದ ಒಂದು ರಾಗಿಣಿಯ ಹೆಸರು. 

ಚಾರುಲೀಲಾವಿಲಾಸಮುಾ --ಮಾರ್ಪಿದ್ದಿ ಜೆಂಗಲ್ವರಾಯಶಾಶ್ರಿ (೧೮೧೦- 

೧೯೦೦) ವಿರಚಿತ ತೆಲುಗಿನ ಒಂದು ಪದ್ಯರೂಪದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಬಂಧೆ. 

ಜಚಾರುವರ್ಧಿನಿ ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ತ 

ಆಃ ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಚಾಲನಿಕ-ಸಂಗೀತದಾಮೋದರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವೂತೆ ಇದು 

ಯಷಭದ ಮೂರನೆ ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು. 

ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಸಪ್ತ ಪದಿ--ಸಪ್ತಪದಿ ಎಂಬುದು ಏಳು ಹಾಡುಗಳ ಒಂದು 
ಗುಚ್ಚ 2. ಅಂತಹ ಏಳು ಗೀತಗಳು ಚಿಕ್ಕ ದೇವರಾಜ ಸಪ್ತಪದಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಒಂದರಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ ೧೦ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ು೦ಗಳದ ಹಾಡೂ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ೫೩ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. 
ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ರಾಗ- ತಾಳಗಳ ನಿರ್ದೇಶನವಿದೆ. ಪಲ್ಲವಿಗಳೂ ಇವೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಶೃಂಗಾರರೆಸವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಸಾಹಿತ್ಯವುಳ್ಳ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 
ಇವು ಚಿಕ್ಕದೇವರಾಜ ಒಡೆಯರ ಅಂತಃಪುರದ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬಿಡಿಸಿ ಬಣ್ಣಿಸು 
ತ್ತವೆ. ಶೃಂಗಾರರಸ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಗೀತಗಳನ್ನು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೆಯದು. ಚಿಕ್ಕದೇವ 
ರಾಜ ಒಡೆಯರನ್ನು ನಾಯಕನಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ ಪ್ರೀಯರ 
ನೋವು ನಲಿವುಗಳನ್ನೂ, ಅವನ ಸಹೈದಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನೂ ಚಮತ್ವಾರದಿಂದ 
ನುಡಿಗಳಲ್ಲಿ, ಪಲ್ಲವಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಪ್ರಲಂಭಸಂಭೋಗ, ವಿರಹಿಣಿಯಲ್ಲಿ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ಪ್ಟಿಜಣ 

ತಲೆದೋರುವ ಹತ್ತು ಬಗೆಯ ಶೈಂಗಾರಭಾವವನ್ನು ನಾಯಿಕೆಯೆಲ್ಲಿರುವ ಮೂರು 

ಭೇದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ಚಿಕ್ಕು ಸಾಧ್ಯಾಯು-- ಚಿಕ್ಕು ಪಾಧ್ಯಾಯನು ಮೈಸೂರಿನ ಜೊರೆ ಚಿಕ್ಕದೇವ 

ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಕವಿ. ಈತನು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ರಂಗನಾಥಸ್ವಾಮಿಯ 

ಮಧುರ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕುರಿತು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ತನ್ಮೂಲಕ ಶೃಂಗಾರರಸ ಪ್ರತಿ 

ಪಾದಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವು ಲೌಕಿಕ ಮತ್ತು ಅಲೌಕಿಕ ವಏಷಯಗಳುಳ್ಳ ಪ್ರೇಮ 

ಗೀತೆಗಳಾಗಿವೆ. 

ಜಿಕ್ಕವರ್ಣ--ಆದಿತಾಳದ ವರ್ಣವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕವರ್ಣವೆಂದು 

ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿ ಅಟತಾಳ ವರ್ಣವನ್ನು ಪೆರಿಯವರ್ಣಂ ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡವರ್ಣ 

ವೆಂದು ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿ. ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಮೊದಲು ಆದಿತಾಳ ವರ್ಣಗಳನ್ನು 

ಕಲಿತು ನಂತರ ಅಟಿತಾಳ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. 

ಚಿಕಾರಿ- ಇದು ಉತ್ತರಭಾರತದ ಒಂದು ತಂತೀವಾದ್ಯ. ಸಂಗೀತವನ್ನು 

ಮಡಿಸಲು ಮೂರು ನರದ ತಂತಿಗಳೂ, ಲೋಹದ ಐದು ಅನುರಣನ ತಂತಿಗಳೂ 

ಇವೆ. ಇವನ್ನು ಕವತಾನಿನಿಂದ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ 

ಚಿಟ್ಟೆ ಇದು ಗಾಯನದ ಒಂದು ಶೈಲಿ ಕ್ಚತಿಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ತಾಳಕ್ಕೆ 

ಬದ್ಧವಾಗಿ ರಚಿಸಿರುವ ಸ್ವರಗಳು ಚಿಟಿ ಕ್ರ ಸ್ವರಗಳು. ವರ್ಣದ ಎತ್ತುಗಡೆ ಪಬ್ಲವಿಗೆ 

ಚಿಟ್ಟಿ ಪಲ್ಲವಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇಂತಹೆ ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. 
ಮನೋಧೆರ್ಮ ಸಂಗೀತದ ಪೆಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಲ್ಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ಗಾಯಕನ 

ಆಲಾಪನೆಯು ಒಂದೇ ತರಜೆ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಚಿಟ್ಟಿ ಆಲಾಪನೆ ಎನ್ನಬಹುದು. 
ಚಿಟ್ಟಿ ತಾನಗಳು--ಗೀತಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ವರ್ಣಗಳನ್ನು 

ನುಡಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಮುನ್ನ ವೀಣಾವಾದನವನ್ನು ಕಲಿಯುವವರಿಗಾಗಿ ವಿಶೇಷ 

ತಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವು ಅಭ್ಯಾಸತಾನಗಳು. ಈ ಚಿಟ್ಟಿತಾನಗಳನ್ನು 

ನಾಟ, ಗೌಳ, ಆರಭಿ, ಶ್ರೀರಾಗ, ವರಾಳಿ ಮುಂತಾದ ಘನರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಚಿಟ್ಟಿ ಸೈ ಸ್ವರ-ಕೃತಿಯ ಅಂದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸ್ವರಾಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿ 

ಸಿರುತ್ತಾಕೆ. ಇವೇ ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರಗಳು ಇವನ್ನು ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚರಣಗಳ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗುವುದು. ಇವನ್ನು ೨, ೪, ೬. ಆವರ್ತಗಳಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ತೃತೀಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಚಿಟ್ಟೆಸ್ವರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವು 
ದುಂಟು. ಸಮಕಾಲದ ಚೆಟ್ಟೆಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅನುಪಲ್ಲವಿಯ ನಂತರವೂ, ಮಧ್ಯಮ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ಚರಣದ ನಂತರವೂ ಹತಡಲಾಗುವುದು ಜನರಂಜನಿ ರಾಗದ 

ಪಾಹಿಮಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಚಿಟ್ಟಿಸ್ವರವು ಸಮಕಾಲದಲ್ಲಿದೆ. 
ಆನಂದಭೆ ಟ್ರರವಿರಾಗದ ನೀವುದಿಚಲ್ಲಗ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಚಿಟ್ಟೆ ಸರವು ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿಜೆ. ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳ ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರವು ಪುರಾತನ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. 
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ನೀಲಾಂಬರಿ ರಾಗದ ಶೈಂಗಾರಲಹೆರಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಚಿಟ್ಟಿಸ್ವ ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಣ 

ಬಹುದು. ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳ ಚಿಚ್ಬೆಸ್ನ ಸ್ವರಗಳು. ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಸ್ವರಸಮೂಹೆದಿಂದ 

ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾ: ಪಗಡಿ ರಾಗದ ಇಂತ ಪ ಪರಾಕೇಲನನ್ಮ್ಮ ಎಂಬ ಕೃತಿ. 

ಕೆಲವು ಚಿಚ್ಚೆಸ್ವರಗಳ ಕೊನೆಯ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಮುಕುಟಸ್ತರ ಅಥವಾ 

ಮುಕ್ತಾ ಯಸ್ವರವಿರುತ್ತದಡೆ ಉದಾ : ಖಮಾಚ್ ರಾಗದ ಬ್ರೋಚೇವಾರೆವರುರ 

ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಚಿಟ್ಟಿಸ್ವರ. ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಲೋಮ ಮತ್ತು ಅನುಲೋಮ 
ಕ್ರಮಗಳ ಚಿಟ್ಟೆಸ್ಟರಗಳಿರುವುದುಂಟು ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯ 

ವಕೆಗೂ ಅಂದರೆ ಅನುಲೋಮ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯಿಂದ ಮೊದಲಿನವರೆಗೆ 

ಅಂದರೆ ವಿಲೋಮ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದು. ಉದಾ : ಕಲ್ಯಾಣಿರಾಗದ 

ಕಮಲಾಂಬಾಂ ಭಜರೇ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಲೋಮ ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ತರವಿದೆ 

ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಚಿಟಿ ಶೈ ಪ್ವೈರಗಳೆನ್ನು ರಚಿಸಿ ೇರಿಸುವುದು 

ಪಪ್ನತಿ. ಅದರೆ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಇತರ ವಾಗ್ಗೆ €ಯಕಾರರು ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು 

ಸೇರಿಸಿರುವ ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಜಗನ್ಮೋ "ಹಿಸಿ ರಾಗದ ಮಾಮವ ಸತತಂ ಎಂಬ 

ಕೃತಿಯ ಚಿಟ್ಟಿಸ ರ್ವಿಸ್ಟರವು ಇದಕ್ಕೆ ಪದಕ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ರಚನೆಯಾದ ಈ ಕ್ಸ ತಿಗೆ 

ಬಿದರೆ ಶಿಷ್ಯ CSE ಳ್ಳ ಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತರು ಚಿಟ್ಟಿಸ ನೃರವನು ಸತಿ ದೆರು. 

ಕೆಲವು ರಾಗಮಾಲಿಕಾ ಕೀರ್ತಿಗೆ ಚಿಚ್ಛೈೆಸ್ನ ಸ್ವರಗಳು ಜಾ ಒಂದನೆ ಚ 

ನಂತರ ಮಧ್ಯೆಮ ಕಾಲದಲ್ಲೂ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮಧ್ಯಮ 

ಕಾಲದ ಚಿಟ್ಟೆ ಸ್ವರಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ರಾಗದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಇತರ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದೂ, 

ಪುನಃ ಅದೇ ರಾಗಗಳ ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದೂ ಪ್ರಾರಂಭದ ರಾಗಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತವೆ. 

ಉದಾ : ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರ *ಭಾವಯಾಮಿ ಎಂಬ ರಾಮಾಯಣದ 

ಶೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕಮಲಜಾಸ್ಯ ಎಂಬ ದಶಾವತಾರದ ಕೀರ್ತನೆ. 

ಚಿಟ್ಟಿಬಾಬು (೧೯೩೬)--ಇವರು ಈಗಿನ ಆಂಧ್ರದ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ವೈಣಿಕರು. 
ಚೆಲ್ಲಪಲ್ಲಿ ರಂಗರಾವ್ ಮತ್ತು ಸುಂದರಮ್ಮ ಎಂಬುವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಕಾಕಿನಾಡದಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಹೆಸರು ಚೆಲ್ಲಸಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನುಲು. ತಮ್ಮ ಐದನೆ ವಯಸ್ಸಿ 

ವಲ್ಲಿ ವೀಣಾವಾದನದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಾಂಡ್ರವದವು ಶಿಂಗರಾಜು ಎಂಬುವರಲ್ಲೂ, 
ನಂತರ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇಯ್ಯುಣ್ಣೆ. ಅಸ್ಸ ಳಾಚಾರ್ಯುಲು ಎಂಬುವರಲ್ಲಿ 

ಪಡೆದು ತಂದೆಯೊಡನೆ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ ವೈಣಿಕರಾದ 

ಏಮವಿ ಶಂಕರಶಾಸಿ ಸ್ರಿಯವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆಯು ಬೆಳಕಿಗೆ 

ಬರಲು ಕಾರಣ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಶ್ರೀಧರ್. ಇವರು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ 

ಕಣ್ಣಿ ಕೋವಿಲ್ ಎಂಬ ಚಲನಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಚಿಟ್ಟಿ ಬಾಬು ಉತ್ತಮವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಸಂಗೀತ 

“ವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವರ ಅದೃಷ್ಟದ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಿತು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 

ಇವರ ಕಜೇರಿಗಳಾಗಲು ಮೊದಲಾಯಿತು. ೧೯೬೭ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ 
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ವ್ಲೈಣಿಕ ಶಿಖಾಮಣಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು ಹೊರಕಿತು. ೧೯೬೮ರಲ್ಲಿ ಯುಗೋಸ್ಲೇವಿಯಾ, 

ಕೋಮ್, ೧೯೭೧ರಲ್ಲಿ ಗುರುವಾಯೂರು ದೊರೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಮಂಜನಾಥ 

ರೊಡನೆ ಸಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ, ೧೯೩೨ರಲ್ಲಿ ಮಲೇಷಿಯಾ, ೧೯೭೪ರಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು 

ಯು ಎಸ್ ಎ. ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಂದರು. ೧೯೭೪ರಲ್ಲಿ 

ಮದ್ರಾಸಿನ ಬಾಲಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಭೆಯು “ವರಿಗೆ ವೈಣಿಕ ಹುಲಾಲಂಕಾರ 

ಎಂಬ ಬಿರುದೆನ್ನಿತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸಿತು ಮದ್ರಾಸಿನ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ 

ಕಂಪೆನಿಗೆ ಹಲವು 1. ೫, ರೆಕಾರ್ಡುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ರಂಜನ 

ಮಾಲ ಎಂಬುದು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇವರ ವಿನಾಟನಲ್ಲಿ ಸೌಖ್ಯ, ಹಿತ, 

ನಾದಮಾಧುರ್ಯ, ಖಚಿತವಾದ ಸ್ವರಗಳ ವಿರಾಟನ ಪರಿಮಿತಿ, ಲಯದ ಮೇಲೆ 

ಸಂವೂರ್ಣ ಹೆಶೋಟ ಇವರ ವಾದನದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನಂತೆ 

ಯಾವ ಬಗೆಯ ಸಂಗೀತವನ್ನಾದರೂ ನುಡಿಸಬಲ್ಲರು. ಲಘು ಸಂಗೀತವನ್ನು 

ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲೂ ಪರಿಣತರು 

ಚಿಟ್ಟ ಬಾಬುನಾಯಯರ್ಯು, ಬಿ... ಇವರು ಕೀ ಟು ಹಿಂದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಬ 

ಆಂಗ್ಲ ಗ್ರ ೦ಧಕರ್ತರು. 

ಚಿಟ್ಟಿ ವೈದ್ಯನಾಥ ಅಂತ್ಯ ರ್ ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅರಂತಾಂಗಿ ಎಂಬ ಊರಿನವರು ಸಿಳ್ಳೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣಾತ 

ರಾಗಿದ್ದರು ಸಿಳ್ಳೆಯ ಮೂಲಕ ಫಿಟೀಲು ಮತ್ತು ಮೃದಂಗ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳೊಡನೆ 

ಸಂಗೀತಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿ ಯವಾಗಿದ್ದುವು. 

ಮೈ ಸೂರಿನ ನ್ಯಾಯವಾದಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ಬಿಡಾರಂ ಸೃಷ್ಣಪ್ಪನವರ ರಾಮ 
ಮಂದಿರದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಎಸ್ ಕೆ. ರಾಮಾಚಾರ್ 
ಎಂಬುವರು ಸಿಳ್ಳೆ ಹಾಕಿ ಕಚೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಜಿಟ್ಟನೆಂಕಟಿಸಾಮಂತ್ಯು- ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ನಾಗಪಟ್ಟಣದವರು. 
ಸಿಳ್ಳೆ ಹಾಕಿ ಕಚೇರಿ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಚೇರಿಗಳು 

ಕೊಳಲುವಾದನಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದುವು. 

ಚಿತ್ತಮ್ಯುತಿ- ಈ ಇಂಗು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ” 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಚಿತ್ತರಂಜನಿ ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
ಆ: ಸರಿಗಮಪದನೀ 

ಅ: ರಥ ದಪಪಗರಿಸ 
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ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದದ ಸ್ವರಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಚತುಶ್ರುತಿ ಥೆ ವತ, ತ್ರಿಶ್ರುತಿ 

ಗಾಂಧಾರ ವಿತಾನಗಳು ಸ್ವರಸ್ಥಾ ನಗಳು. ರಿಷಭ ಥೈ ವತಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾದಿ ಸಂವಾದಿ 

ಗಳು. ಶಾಂತರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ. ನಿಷಾದಾಂತ್ಯ ರಾಗ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮವೇದದ ಸ್ವರಗಳು ಬರಬೇಕೆಂಬ ಇಚ್ಛೆಯಿಂದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು “ನಾದ 
ತಮುಮನಿಶಂ? ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 

ತಿಳಿಯಲು ಈ ಕೃತಿ ಯು ಪ್ರಮಾಣವಾಗಿದೆ. 

ಚಿತ್ತಕರ್ಷಣಿ ಈ ರಾಗವು ೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನೇನಾವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಮದಸೆ 

ಅ: ಸದಮಗರಿಸ 

ಚಿತ್ತೂರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿಳ್ಳೆ (೧೮೯೮ ೧೯೭೫)--ಆಂಧ್ರೆ ಪ್ರದೇಶದ 
ಚಿತ್ತೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪುಂಗನೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಗಾಯನ, ಪಿಟೀಲುವಾದನ ಮತ್ತು 

ಹರಿಕಥೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠಾ ತರೂ, ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆಗಿದ್ದ ಸೋನಾರ್ಯ 
ಎಂಬುವರ ಮೂರನೆ ಪುತ್ರನೇ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಪಿಳ್ಳೆ. ಇವರ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಥಮ ಗುರು 
ವೋನಾರ್ಯ. ನಂತರ ೧೬ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಂಚೀಪುರಂ ನಾಯನಾಪಿಳ್ಳೆ ಯವರಲ್ಲಿ 

ಗುರುಕುಲ ವಾಸಮಾಡಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೌಢಶಿಕ್ಷಣ ಹಡೆದು ಎಟ್ಟಯಾ 

ಪುರಂ ರಾಮ ಚಂದ್ರಭಾಗವತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಮ ಕಚೇರಿ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು. 
೧೯೨೫ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಇವರು ಶಾರೀರಬಲ ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯ 
ಬಲವಿದ್ದ ಲಯ ಪಂಡಿತರು. ಷಟ್ಟಾಲ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ನಿರಾಂತಕವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು, 
ಇವರ ಶರೀರವು ಮಧ್ಯೆಮಕಾಲದ ಶಾರೀರವಾಗಿದ್ದುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದ ಕತಿ 
ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಪಿಟೀಲು, ಮೃದಂಗವಲ್ಲದೆ, ಘಟ, ಖಂಜಿರ, 
ಮೋರ್ಚಿಂಗ್, ಕೊನಕ್ಟೋಲು ಮುಂತಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳೊಡನೆ 
ಕಚೇರಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ೧೯೪೧ರಲ್ಲಿ ತಿರುನೆಲ್ವೇಲಿಯಲ್ಲಿ 'ಶಶೈೈಮನ್ನರ್, ೧೯೫೬ರಲ್ಲಿ 
ಮದ್ರಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸಂಗೀತಕಲಾನಿಧಿ ಎಂಬ ಬಿರುದು 
ಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಧುರೆ ಸೋಮಸುಂದರಂ ಪ್ರಖ್ಯಾತರು 

ಚಿತ್ರ (೧) ಇದು ತಾಳದಶಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷಣ್ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 
ಮೂರನೆಯಮ ಇದರಲ್ಲಿ ತಾಳದ ಪ್ರತಿ ಎಣಿಕೆಗೆ ೨ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಧವಾ ೮ ಅಕ್ಷರ 
ಕಾಲವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ವಳಂಬ ನಡೆಯನ್ನು ಕೆಲವು ಪಲ್ಲವಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. 

(೨) ಇದು ಏಳು ತಂತಿಗಳಿರುವ ಒಂದು ವಿಧೆವಾದ ವೀಣೆ. 
(೩) ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಗಾಂಧಾರ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಮೂರ್ಛವನ. 
ಚಿತ್ರಚಂದ್ರಿಕ--_ಈ ರಾಗವು ೬೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸಗರಿಮಪನಿದಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಚಿತ್ರಘೋಷಾವಳಿ- ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ವೀಣೆ. 

ಚಿತ್ರತಮ--ಇದು ತಾಳದಶಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿ? ದ ಆರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಐದನೆಯದು. ಈ ತಾಳನ ಒಂದು ಎಣಿಕೆಗೆ ೨ ಅಕ್ಷರಕಾಲ ಅಥವಾ ೧/೨ ಮಾತ್ರಾ 

ಕಾಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಂಸಧ್ವನಿರಾಗದ ರಘುನಾಯಕ ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಚಿತ್ರತಮ 

ಮಾರ್ಗತಾಳದಲ್ಲಿದೆ. 

ಚಿತ್ರ ತಾಳೆ --ಅರಭಟ್ಟಿನಾವಲರ್ ವಿರಚಿತ ತಮಿಳಿನ ಭರತಶಾಸ್ಮಿರವರ್ ಎಂಬ 

ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ನವತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ತಾಳ. 
ಚಿತ್ತ್ರತರ- ಇದು ತಾಳದಶಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರು ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 

ನಾಲ್ಕನೆಯದು. ಇದರ ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಷರಕ್ಕೆ ೧ ಮಾತ್ರಾ ಕಾಲವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಕಾಂಭೋಜಿರಾಗದ ಎನವರಿಮಾಟಿ ಮತ್ತು ಶಂಕರಾಭರಣರಾಗದ ಸರೋಜದಳ 

ನೇತ್ರಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಚಿತ್ರತರ ಮಾರ್ಗ ತಾಳದಲ್ಲಿವೆ. 

ಚಿತ್ರನಾಟ್ಯಿಜತಿ--ಇವು ಚಿತ್ರನಾಟ್ಯ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಬಳಸುವ ಜತಿಗಳು. 

ಚಿತ್ರನಾಟ್ಯ--ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷ ರೀತಿಯ ನಾಟ್ಯ. ಇದನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ 
ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಅಪಾರ ಕಲಾಕೌಶಲ್ಯವಿರಬೇಕು. ಸಿಂಹನಟನವೆಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ 

ಉದಾಹರಣೆ. ಒಂದು ಜಮಖಾನ ಅಥವಾ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣಮರಳನ್ನು ಒಂದೇ 

ಸಮನಾಗಿ ಹೆರಡಲಾಗುವುದು *ಕಲಾವಿದೆಯು ಚಿತ್ರ ನಾಟ್ಯಜತಿಗೆ ನಾಟ್ಯವಾಡುತ್ತಾ 

ತನ್ನ ಪಾದ ಚಲನಾಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಮುಕ್ತಾಯದ ವೇಳೆಗೆ ಆ ಮರಳನ್ನು 

ಒಂದು ಸಿಂಕದ ಆಕಾರದಂತೆ ರೂಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. 

ಚಿತ್ರಹಾದಿತ--ಈ ರಾಗವು ೩೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗವರ್ಧನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗರಿಗಮದಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸದಪಮರಿಗರಿಸ 
ಚಿತ್ರ ಪ್ರಬಂಧ ಇದು ಅಪರೂಪ ಅಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಒಂದು 

ಸಂಗೀತ ರಚನೆ. ತೆಲುಗಿನ *ಪನ್ನಗಾದ್ರೀಶ' ಎಂಬ ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯು ಚಿತ್ರ 

ಪ್ರಬಂಧಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉದಾಹರಣೆ. 

ಚಿತ್ರಮಣಿಈ ರಾಗವು ೧೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೋಕಿಲಸ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
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ಚಿತ್ರವರಾಲಿಕಾ--ಈ ರಾಗವು ೨೩ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ಗೌರೀಮನೋಹರಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮರಿಸ 
ಚಿತ್ರಮಂದಿರಾ--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ ಹರಿ ಗುಮು ರಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಚಿತ್ರಮೋಹಿನಿಈ ರಾಗವು ೧೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಟಕಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆಃ ಸರಿಗಮದಸ 

ಅ; ಸದಮಗರಿಸ 
ಚಿತ್ರರವ-ಈ ರಾಗವು ೩೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಗಾನಂದಿನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದರಠರಿದಸ 

ಅ: ಸಥಿದಪಮಗಸ 

ಚಿತ್ರರೂಪಿ ಈ ರಾಗವು ೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವನಸ್ಸತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮದ ಸ 

ಅ: ಸದಮಗರಿಸ 
ಚಿತ್ರರಂಜೆಲಿನಿ ಈ ರಾಗವು ೬೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಿತ್ರಾಂಬರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮರಿಗಮರಿಸ 
ಚಿತ್ರಲಘು--ಇದು ಸಂಕೀರ್ಣ ಲಘು. 

ಚಿತ್ರವತಿ--ಇದು ಗಾಂಧಾರ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಮ ಮೂರ್ಥ್ಛ್ಥನದ ಹೆಸರು. 

ಚಿದಂಬರ ಭಾಗೆವತರು (೧೮೮೦-೧೯೩೮)- ಇವರು ೨೦ನೆ ಶತಮಾನದ 
ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹರಿಕಥಾ ಭಾಗವತರು. ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು 
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಾಂಗುಡಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ತಂಜಾವೂರಿನ ದೊರೆ 
ಶರಭೋಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಘನಂ ತಿರುಮಲಯ್ಯರ್ರ 
ವಂಶಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರು ವಕೀಲರಾಗಬೇಕೆಂದು ಆಸೆಪಟ್ಟ ರು. ಆದರೆ ಇವರ 
ಪ್ರತಿಭೆ ಬೇರೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಾಶಗೊಂಡಿತು. ಇವರು ತಂಜಾವೂರು ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರ 
ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಆಕರ್ಹಿತರಾದರು. ಸಂಸ್ಕೃತ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ತಮಿಳು 
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ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯಗಳಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಹೋದರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕಧಾಕಾಲಕ್ಷೇಪದ 

ಭಾಗವತರಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ಇವರ ಸಹೋದರ ಮಹಾಲಿಂಗ ಸಕ್ ಗಾಯನ 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನಿ ಸಹೋದರ ಶೇಷನ” ಮೃದಂಗ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಇವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ, ಭರತನಾಟ್ಯ, ವಾಲಿ ನ ಕರಾಮಾಯಣ, ತಮಿಳು ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ರೌಢಿಮೆ, ಪ್ರ ಪ್ಲತಿಭಾ ಪೂರ್ಣವಾದ ನಿರೂಪಣೆ, ಹಾಸ ಫ್ರಿ ಯತೆ, ಒಳ್ಳೆ ಯ ಕಂಠ, 

ಕಥನಕಾಶಲ್ಯ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳಿದ್ದು ಇವರ ಕಾಲಕ್ಷೇವಗಳು Ry ಆಕರ್ಷಕ 

ವಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದ ವು. ಇವರಿಗೆ ಮಹಾಕಥಕ ಕಂಠೀರವ ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು. ಇವರು 

ಹೆಲವು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಚಿದಂಬರಂ--ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಆರ್ಕಾಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ 
ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕ್ಷೇತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ ವಿಖ್ಯಾತವಾದ ನಟರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯವಿದೆ. ಅನೇಕ 

ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನೂ, ನಟರಾಜಸ್ವಾಮಿಯನ್ನೂ ಕುರಿತು ಶೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿದ್ದಾ ರ. ಸಂಗೀತ 'ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಶಿಲ್ಪದ ಸಂಬಂಧವಾದ ಅನೇಕ 

ಶಿಲಾ ಕೃತಿಗಳು ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಪೂರ್ವದ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ನಾಟ್ಯ 

ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಗ್ರ ಹಗಳು ತತ್ಸಂಬಧವಾದ ಶ್ಲೊ ಕಗಳೊಡನೆ ಇವೆ. ಗರ್ಭಗುಡಿಯ 

ಎದುರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಥನ ರಥದಲ್ಲಿ ಪಂಚಮುಖವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಒಂದು 

ಶಿಲ್ಲಾಕೃತಿ ಇದೆ. 

ಚಿದಂಬರನಾಥಂಶೋಗಿ (೧೮ನೆ ಶ ) ಇವರು ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬರಾದ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಮತ್ತು ಅವರ ತಂಜಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ 

ಗುರು. ಒಂದು ಸಲ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ವೀಣಾವಾದನವನ್ನು ಚಿದಂಬರದ ನಟ 

ರಾಜಸ್ವಾಮಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಯೋಗಿಗಳು ಅದರಿಂದ ಮುಗ್ದರಾದರು. 
ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಶ್ರೀ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶಿಸಿದರು. ಮತ್ತು 

ತಿರುವಾರೂರಿಗೆ ಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ತರುವಾಯ ಮಣಾಳಿ 

ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಮುದಲಿಯಾರರ ಕೋರಿಕೆಯಂತೆ ದೀಕ್ಷಿತರು ಸಕುಟುಂಬರಾಗಿ 

ಮಣಾಳ ಬಸಿ "ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಯೋಗಿಗಳ ಹಸ ಲಭಿಸಿತು. ತರುಣ 

ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರನ್ನು ತನ್ನ ಸಂಗಡ ಯೋಗಿ ವಾರಣಾಸಿಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು 

ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಸ್ಪಾ ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಿದ್ದ ರು. ತಮ್ಮ 

ಗುರುಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು ಚೆದಂಬರನಾಥ 

ಯೋಗಿಯ ಸಮಾಧಿಯು ಮಾರಿಣಾಸಿಯ ಹನುಮಾನ್ ಘಾಟ್ ನಲ್ಲಿದೆ. 

ಚಿದಂಬರ ಪವಿಲಾಸ-_ ಇದು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ ವಿರಚಿತ ತಮಿಳು 

ಗೇಯರೂಪಕವಾದ ನಂದವಾರ್ ಚರಿತ್ರಂ ಎಂಬುದರ ಮೂರನೆಯ ಭಾಗ. ಈ 

ಭಾಗವು ಪವಾಡದ ನಂತರ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಚಿದಾನಂದಿ--ಈ ರಾಗವು ೩೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಛಲನಾಟದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮಪದ್ದನಿಸ 
ಅ: ಸಧಿದನಿಪಮಗಮುರಿಸ 

ಚಿನ್ನ ಪಕ್ಕಿ ರಿ--ಇವರು ೨೦ನೆ. ಶತಮಾನದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಸ್ವರ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮನ್ನಾರ್ ಗುಡಿ 

ಎಂಬ ಊರಿನವರು. ಥೀಡಮಂಗಲಂ ಶಿಂಗಾರಂ ಎಂಬುವರು ಇವರ ಗುರು. ತಿರು 

ಮರುಗಲ್ ನಬೇಶನ್ ನಂತರ ಚಿನ್ನಪಕ್ಕಿರಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಗಸ್ವರ ವಿದ್ವಾಂಸರೆಂದು 

ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದರು ಯಾವ ದುರ್ವ್ಯಸನಗಳೂ ಇಲ್ಲದ ಅತ್ಯಂತ ಸರಳಜೀವಿಯಾಗಿ 

ತಿರುನೆಲ್ಲಿಕಾವರ್” ಎಂಬ ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿದ್ದು ಹೆಲವು ಕಾಲ ಸತತವಾದ ಸಾಧಕ ಮಾಡಿ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾ ಇತು. ಇವರು. ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಯಾವಾಗಲೂ ರಾಗ ಮತ್ತು ಪಲ್ಲವಿ ನುಡಿಸುವುದೇ ಇವರ ವೈತಿಷ್ಟ ಕ್ರಿವಾಗಿತ್ತು. 

ಇವರ ಮನೋಧರ್ಮ ಬಹಳ ಉನ್ನತಮಟ್ಟದ್ದಾ ಗಿತ್ತು. ನುಡಿಕಾರದಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿಸಲಸ 

ದಳವಾದ ಇಂಪು, ತಂಪು, ಸೊಂಪುಗಳಿದ್ದು ವು. ಉಸಿರಿನ ಮೇಲೆ ಹತೋಟ ಇವರಿಗೆ 

ಬಹುವಾಗಿತ್ತು. ಖರಹರಪ್ರಿ ಯ, ಹೇಮವತಿ, ಹೆಂಸಭ ಮರಿ, ಕೇರವಾಣಿ, 

ಸಿಂಹೇದ್ರ ಮಧ್ಯಮ, ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ, ವಾಚಸ್ಪತಿ ವ ಂತಾದ ರಾಗಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ 

ಜನಪ್ರಿ ಯವಾಗಿಸಿದರು. ದ್ರುತಗತಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಣ್ವಾ ತರಾಗಿದ್ದರ ರು. 

ರಾಜರತ್ನಂ ಪಿಳ್ಳೆಯವರು ಇವರ ವಾದನದ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. 

ಚಿನ್ನಂಶು, ಮುದಲಿಂಯಾರ್ ಮಣಲಿ ಇವರು ಕವಿಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ 

ವಿದ್ವಾಂಸರ ss ಪೋಷೆಕರಾಗಿದ್ದ ರು. ಇವರ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ ಮುದಲಿ 

ಯಾರ್. ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ದೀರ್ಫ ರಚನೆಯಾದ ನಂ ರಾಗ 

ತಾಳ ಮಾಲಿಕೆಯನ್ನು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಸಂಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದಾಗ ಮಣಲಿ 

ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಮದ 4ಕಳು ಅವರಿಗೆ ಕನಕಾಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದರು ಬಾಲುಸ್ವಾಮಿ 

ದೀಕ್ಷಿತರಿಗೆ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಪಿಟೀಲುವಾದನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 

ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದರು. ಪಿಟೀಲು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪಕ್ವ 

ವಾದ್ಯವಾಗಲು ಯುಕ್ತವಾದುದೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪ್ರ ದರ್ತ್ಶಿಸಿದವರು ಬಾಲುಸ್ವಾಮಿ 

ದೀಕ್ಷಿತರು. ಈ ವಾದ್ಯವು ಈಗ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ 

ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಚಿನ್ನಯ್ಯ (೧೮೦೬-೧೮೫೬) ತಂಜಾವೂರಿನ ಸಹೋದರರೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ರಾಗಿರುವ ಚಿನ ನ್ಲೇಯ್ಯ . ಶಿವಾನಂದ ವಡಿವೇಲು, ಪೊನ್ನ ಯ್ಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು 

ಸಹೋದರರು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಶಿಷ್ಠ ರಾಗಿದ್ದರು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ತಂಜಾವೂರಿ 
ನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿ ದ್ದು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪ ಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು 

ಕಾವಾಡಿಕೆ ಇಂಡು 'ಬಂದ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಟುವನಾರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರ ತಂದೆ 

ಸುಬ್ಬಯ್ಯ ನಟುವನಾರ್. ಜಿನ ್ನ ಯ್ಯೈನವರು ಕೆಲವು ವರ್ಣಗಳು, ಕೃ ತಿಗಳು ಮತ್ತು 
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ತಿಲ್ಲಾ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ನೆ. ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆಹ್ವಾನಿತರಾಗಿ 

ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮೈ ಸೂರಿನ್ಲಿದ್ದರು ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಆರಭಿ 

ರಾಗದ ಆಂಬಾ ಸೌರಂಬಾ ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದು 

ಚಿನ್ನವೈತ್ತಿ--ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ. ೧೯ನೆ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಪೆರಿಯವೈತ್ತಿ ಯೊಡನೆ ಕಚೇರಿ 

ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು ಮೈ ಸೂರು ಆಸರ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡು ಪ್ರತಿ 

ತಿಂಗಳೂ ಗೌರವಧನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಲ್ಲವಿ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಲಾ ತರಾಗಿದ್ದರು 

ವೈತ್ತಿ ಎನ್ನುವುದು ವೈವ್ಯನಾಧ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಅಪಭ್ರಂಶ. 

ಚಿನ್ನ ಸ್ವಾವಿಂದಾ ಸರು (೧೮೨೮-೧೮೮೧) --ಇವರು.. ತಮಿಳುನಾಡಿನ 

ಕಾಂಚೀಪುರದಲ್ಲಿ ಶೇಷಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಗಂಗಾಭವಾನಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ 

ಜನಿಸಿದರು. ಸಂಸತ, ತಮಿಳು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ಸಂಸ್ಕತ ಮತ್ತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿಗೀತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರು 

ಸ್ವನಾಮ ಮುದ್ರ ಕಾರರು. ಕೀರ್ತನೆ ರೂವದಲ್ಲಿ ರುಕ್ಮಾಂಗದ, ಅಂಬರೀಷ ಮತ್ತು 

ಸುಚೇಲೋಪಾಖ್ಯಾನವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭದ್ರಾ ಚಲರಾಮದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳು, ಭಾಷ್ಯಕಾರ ಚರಿತ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಸುಭದ್ರಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮತ್ತು 

ಪಾಂಡವ ಚರಿತ್ರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಎಂಬ ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು (೧೭೭೮-೧೮-೨೩) -- ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯ 

ಕಾರರಾದ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಸಂಸ್ಕೃತ, ತೆಲುಗು, 

ತಮಿಳು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದಾ ಮ 'ಹೆಂಡಿತರೂ, ಶ್ರೆ ಹ್ಮ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ವೈ ಣಿಕರಾಗಿ 

ದ್ದರು. ಮಣಲಿ ಚಿನ್ನ ಯ್ಯ : ಮುದಲಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಹಲವು ಜಮಿನ್ಹಾ ರರ 

ಮತ್ತು ರಾಜರ ಗೌರವ, ಸನಾ ನಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ದರು. ನಾರದ ಸ್ತು ತಿಯಾದ 

ಗಾನಲೋಲ ಕರುಣಾಲವಾಲ ಬಟ ಸ ತೋಡಿರಾಗದ ಕೃತಿಯು ಬಹು. ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ 

ವಾಗಿದೆ. ಇವರ ಮುದ್ರೆ ನಾರಾಯಣದಾಸ. ಇವರೂ ಇವರ ಸಹೋದರ ಬಾಲ 

ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಹಲವು ಕಡೆ ದ್ವಂದ್ವಗಾ ಯನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸೊಗಸನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ 

ತಂದರು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಚಾರ 

ಮಾಡಿದರು. 

ಸುಬ್ಬರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರ * ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 

ಇವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒಂದು ಘಟನೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಇವರು 

ತಿರುವಾರೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಗಸ್ವರಾವಳಿ ರಾಗಾಲಾಪ ಪಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು... ಅಂದಿನ ಸಜೆ 

ಯಲ್ಲಿ ೨ನೇಕ ವಿದ್ವಾ Us ಮತ್ತು ಸುಸಂಸ್ಥ ತರಿದ್ದರು. ಚ ಒಂದು ನಾಗರಹಾವು 

ಅವರ ಮುಂದೆ ಹ ಹೆಡೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಆಡಲು ತೊಡಗಿತು. ಸಭಿಕರಿಗೆ 

ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿ ವಿಪರೀತ ಭಯವಾಯಿತು. ಸಭೆಯು ಶಾಂತವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು 
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ದೀಕ್ಷಿತರು ಕೇಳಿಕೊಂಡರು. ಹಾವು ತನ್ನ ಉದ್ದದಷ್ಟು ಎತ್ತರ ನಿಂತು ಜೋರಾಗಿ 

ಆಡಿ ಸುನ್ತಾಗಿ ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿತು. ಸಂಗೀತವು ಮುಗಿದ ನಂತರ ಅದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ 

ಹೊರಟುಹೋಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡ ದೀಕ್ಷಿತರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ 

ತಿಳಿದು ಸುಬ್ಬರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರು ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ 

ಯವರು ಮಧುರೆಗೆ ಕಜೇನಿಗಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ೪೫ನೆ. ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಕಾಲವಾದರು. 

ಚೆನ್ನಸ್ವಾವಿ ಮುದಲಿಯಾರ್, ಎ. ಎಂ. ಇವರು ೧೮೯೨ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕ, 
ವಾದ ಓರಿಯಂಟಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ ಯೂರೋಪಿಯನ್ ನೊಟೇಷನ್ ಎಂಬ 

ಗ್ರಂಥಕರ್ತರು. ಈ ಬೃಹದ್ಗ ಶ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಕೃತಿಗಳು, ಶಾಸ್ತ್ರದ 

ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪ್ರೌಢವಾದ ಪೀಠಿಕಾ ಪ್ರಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ರಾಗಗಳಿವೆ. ಇದರ 
ಪ್ರಕಟಣೆಯಿಂದ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು 

ಹಣ್ಣೆರೆದರು  ಮುಡಲಿಯಾರರು ರೋಮನ್ ಕ್ಯಾಥೊಲಿಕ್ ಮತಕ್ಕೆ ನೇರಿದವರು. 
ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಉಮ್ಗೆ ಯಾಳ್ಪುರಂ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಸುಂದರ 

ಭಾಗವತರಿಂದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಸುಬ್ಬರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರು * ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರ 
ದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ? ಎಂಬ ಉದ್ದ )ಂಧವನ್ನು ಬಕೆಯಲು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದರು. ಇವರು 
ಮದ್ರಾಸ ಸ್ ವಿಶ ಶೈವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ಎಂ. ಎ. ಪದವೀಧರರಾಗಿ ಸೆಕೆ ಕ್ರೆ ಬೇರಿಯಟ್ನಲ್ಲಿ 

ಸೂಪರಿಂಟಿಂಡೆಂಟ್ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ವಿರಾಮ ಕಾಲ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸ 
ಮಾಡಿ, ತಮ್ಮ ಹೆಣವನ್ನೆ ಲ್ಲಾ ಈ ಗ್ರಂಧದ ಸ್ರಕಟಿನೆಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿದರು. 

ಚಿನ್ನು ಶಿಂಗರಾಚಾರ್ಯಲಾ (ಅಂಕೆ ಶ )- ಇವರು ಶಿಂಗರಾಚಾರ್ಗು ಸಹೋ 
ದರರೆಂದು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಕಿರಿಯರು. ತೆಲುಗು ಶಿ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣ ವ.ಬ್ರಾಹ ಣ ಪಂಗಡ 
ದವರಾಗಿದ್ದರು. "ಪ್ರೆ ಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿ ಮೂರ್ತಿಗಫೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ 
ರಾದ ಶಾ ಮಾಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳ ಮೊಮ್ಮಗ ಅಣ್ಣಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ 
ಪಡೆದರು” ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರೊಡನೆ ದಕ್ಷಿಣ 'ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲ್ಲಾ ಸಂಚರಿಸಿ 
ಸ್ವರಲಿಪಿ ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ, ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ಸಕ ಮೂಲ ಆಕರಗಳನ್ನೂ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ವತ ಸಹೋದರರಿಬ್ಬ ರೂ ಸಂಗೀತ 
ಶಾಸ್ತ್ರ ಕೆ ಅಪಾರ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾ ಕ ಗಾಯಕ ಪಾರಿಜಾತಂ, ಸೂಗತಕಲನದು 
ಸ್ವರಮೆಂಜರಿ, ಗಾಯಕ ಲೋಚನೆ, ಗಾಯಕಶಕಸಿದ್ದಾ ಶ್ಹಿ೦ಜನಂ, ಗಾನೇಂದು ಶೇಖರಂ, 
ಭಾಗವತಸಾರಾಮೃ ತಂ ಮತ್ತು ಸ್ವರಮಂಜರಿ ಎಂಬ “ತಲುಗು ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟ 
ಸಿದ್ದಾ ಕೆ. 

ಚಿನ್ನ 1 ಕಹಳೆಯಂತಹ ಒಂದು ಸುಷಿರವಾದ್ಯ. ತಿರುಚಿನ್ನಂ ಮತ್ತು 
ನಾಗಚಿನ್ನಂ (ನಾ ಗಸ್ವರ) ಎಂಬುದು ಈ ವಾದ್ಯದ ಎರಡು ಣೆ ಗಳು. 

ಚೆನ್ನ ರಂ ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರ ಹ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಾಮಪಮದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿನಿಪಮಗಾರಿಸ 
ಚಿನ್ನಕೃಷ್ಣದಾಸ (೧೯ನೆ ಶ.)--ಇವರು ಸ್ವರಜತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿರುವ ವಾಗ್ಗೆ €ಯಕಾರರು. ಸ್ವನಾಮ ಮುದ್ರಕಾರರು. ಖವಶಾಚ್ರಾಗದ 

“ನಾಂಬಶಿವಾಯನವೇ? ಎಂಬ ನ್ನರಜತಿಯು ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಚಿರಪರಿಚಯ 

ಏರುವ ರಚನೆ. ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ ಬಿಲಹರಿ ರಾಗದ (ರೂಪಕ ತಾಳ) “ಎಂತೋ 

ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಮು' ಮತ್ತು “ಅಂಬಾ ನಿನ್ನು ನೆರನಮ್ಮಿತಿ' ಎಂಬ ರಾಗಮಾಲಿಕೆ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. 

ಚಿತ್ರನೃತ್ತ--ಇದೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಅಲಂಕಾರಮಯವಾದ ನರ್ತನ. 

ಚಿತ್ರವರಾಳಿ-- ಈ ರಾಗವು ೨ಂನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನರಭ್ಛೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಕ 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಪದರಧಿಸ 

ಅ: ಸ ನಿಮಗರಿಸ 

ಚಿತ್ರನೀಣಾ-ಇದು ಏಳು ತಂತಿಗಳಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯೆ ವೀಣೆ. 

ಚಿತ್ರವೇಳ--ಇದು ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹ:ದಾದ ಒಂದು 

ರಾಗ. 

ಚಿತ್ರವೇಳಾವಳಿ- _ಅರಭಟ್ಟನಾವಲರ್ ವಿರಚಿತ "ಭರತಶಾಸ್ತಿರಂ” ಎಂಬ 

ತಮಿಳು ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಚಿತ್ರಸೌರಭ ಈ ರಾಗವು ೩೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಗಾನಂದಿನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ರಿಗಮಪದನಿದಸ 

ಅ ನಿದಪಮಗಸ 

ಚಿತ್ರಸ್ಮರೂಪಿ ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣೆ-ಈ ರಾಗವು ೨೬ನೆ ಮೇಳ 

ಕರ್ತ ಚಾರುಕೇಶಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸೆರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸೆನಿದೆಪಮಗಮರಿಸ 
ಚಿತ್ಸ್ರೀಣೆ-ಶೃಂಗಾರಶಾಸ್ತ್ರ ರೀತ್ಯಾ ಸ್ತ್ರೀಯರನ್ನು ಪದ್ಮಿನಿ, ಚಿತ್ರಿ ಚಿ, ಶಂಖಿನಿ 

ಮತ್ತು ಹೆಸ್ತಿನಿ ಎಂಬ ನಾಲ್ಲು ಬಗೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 

ಚಿತ್ರಿಣಿ ಜಾತಿ ಸ್ರ ಎರಡನೆ ವರ್ಗದವಳು. ರತಿಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 

ಈ ಬಗೆಯ ವರ್ಗೀಕರಣವಿದೆ. 

ಚಿತ್ರಂಬಲ ಕುರವಂಜಿ--ಕೆ. ಎನ್. ದಂಡಾಯುಧೆಪಾಣಿ ಪಿಳ್ಳೆ ರಚಿಸಿರುವ 

ನೂತನವಾದ ಒಂದು ತಮಿಳು ನೃತ್ಯರೂಪಕ. 

ಸ 
- 

ಸ 
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ಚಿಂತಾ -ಇದು ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ತಾಳ. ಇದನ್ನು ಮಧ್ಯ 

ಪ್ರದೇಶದ ಬುಂದೇಲ್ ಖಂಡದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಸಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಚಿಂದಾ-_ಇದು ತಮಿಳಿನ ಒಂದು ಜಾನಪದ ಸಂಗೀತ ರಚನಾ ವಿಶೇಷ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. ಇವಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾಡುಗಳ ರಾಗಗಳು ಬಹೆಳ 

ಇಂಪಾಗಿವೆ. ಕಾವಡಿ ಚಿಂದು ಅಧವಾ ಯಾತ್ರಿಕರ ಹಾಡುಗಳು, ನೊಂಡಿ ಚಿಂದು, 

ಸುರುಲ್ ಕೊಂಡಿ ಚಿಂದು, ವಂಡಿ ಚಿದು, ವಯಿನಡೆ ಚಿಂದು ಮುಂತಾದುವು 

ಹಲವು ಬಗೆಯ ಚಿಂದುಗಳು. 

ಚಿಹ್ಲಾ ಅಥವಾ ಚಿಟಿಕೆ-ಇದು ಹರಿದಾಸರು ಭಜನ ಗೋಷ್ಠಿ ಯಲ್ಲಿ 

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ತಾಳ ಳವಾದ್ಯ ಬಲಗೈ ಯಲ್ಲಿ ತಂಬೂರಿ ವಿತಾಟುತ್ತಾ ಎಡಗೈಯ 

ಹೆಬ್ಬೆ ರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಈ ಚಿಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಂಡು ತಾಳಕ್ಕೆ 

ಗಾಃ ಈ ವಾದ್ಯ ವನ್ನು ತಟ್ಟು ತ್ತಾರೆ. ಹೆರಿಕಥೆ ಮ ಈ ವಾದ ವನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾ ತ ಇಡು ಎ ಆರು ಅಂಗುಲ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಹ ತಕ 

ಅಂಗುಲ ಅಗಲವಿರುವ ಎರಡು ಮರದ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಈ ತುಂಡುಗಳ 

ಒಂದು ಮುಖವು ಚವ್ಪಟೆಯಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಮುಖವು ಉಬ್ಬಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ 

ಉಬ್ಬಿದ ಮುಖಗಳಿಗೆ ಕ್ಲೆ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ 

ಎರಡು ಲೋಹದ ಪಟ್ಟ ಉಂಗುರಗಳಿವೆ ಈ ತುಂಡುಗಳ ತುದಿಯನ್ನು ಕೊರೆದು 

ಲೋಹದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳನೂ ಗೆಜ್ಜೆ ಕ್ಲಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೆರಳುಗಳಿಗೆ ಇವುಗಳನ್ನು 

ಸಿಕ್ಟಿಸಿ ಸೊಂಡು ಚಪ್ಪ ಟಯಾಗಿರುವ ಮುಖಗಳನ್ನು ತಟ್ಟ ದಾಗ, ಲೋಕದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು 

ಮತ್ತು ಗೆಜ್ಜೆ ಗಳು ಪಾಲೆ ಕಿಣಿಕಿಣಿ ನಾದ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತ ವೆ. ಈ ತಾಳವಾದ್ಯ 

ವನ್ನು ತೇಗ ಅಧವಾ ಕರಿಮರದಿಂದ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಚಿಲಕಲಪುಡಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರಶರ್ಮ- ಇವರು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ 
ಶ್ರೀಕಾಕುಲಂನಲ್ಲಿ ೧೮೯೫ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಆಂಧ್ರ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ 

ಸಂಸ್ಕ್ರ ತ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಉಭಯ ಭಾಷಾ ಪ್ರವೀಣ 
ರಾದರು. ಮೂವತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತೆಲುಗು ಹಂಡಿತರಾಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 
ಪಾರುಪಲ್ಲಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯ ಪಂತುಲುರವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ 
೪೦ ವರ್ಷಗಳ ಕಚೇರಿ ಗಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಸಂಸ್ಕೃತದ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಧ 
ಗಳನ್ನು ತೆಲುಗಿಗೆ ಭಾಷಾಂತರಿಸಿದರು. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಕಲನ 
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಸ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡಮಿಯ ವಿಜಯವಾಡ 
ಕೇಂದ್ರ ದ ದಿರುಕುಲದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ (೧೯೨೯) - ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರ 
ದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದ ವೆಂಕಟರಾಯರ ದೌಹಿತ್ರರಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ೧೯೨೯ರಲ್ಲಿ 
ಕೋಲಾರ "ಜಲ್ಲೆಯ ಗುಡಿಬಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ತಾತನ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ಪಿಒ 

ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಹತ್ತನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸೋದರಮಾವ 

ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. 

ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಅರಿಯಾ ಕುಡಿ, ಮಧುರೆ ಮಣಿ 

ಆಲತ್ತೂರು ಸಹೋದರರು ಮುಂತಾದವರ ಗಾಯನದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು. 

ಗಂಭೀರವಾದ ಶಾರೀರ ಸಂಪತ್ತು ಇರುವ ಇತರ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬದ್ಧವಾದ ಲಯ 

ಶುದ್ಧ ತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಗಾಯನವು ಇವರದು. 

ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರು--ಇವರು ಕರ್ಣಾಟಕದ ಸಂಗೀತ 

ಗಾರರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ರಾಮಚಂದ್ರರಾಯರ 

ತಂದೆ ಸಂಗೀತರತ್ವ ಚಿಂತನಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟಿರಾಯರು. ವಿದ್ವಾನ್ ವೆಂಕಟಾಚಲಯ್ಯ 

ನವರು ರಾಯರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ. ಏಳನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತರುವಾಯ ತಂದೆ ವೆಂಕಟರಾಯರು ಮತ್ತು ಸೋಮೇಶ್ವರ 

ಭಾಗವತರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಅಣ್ಣಾಮಲೆ ಸಂಗೀತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೊನ್ನಯ್ಯ 

ಓಳ್ಳೆ ಯವರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು. ೧೯೩೪ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ೧೮ನೆ 

ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಜೀರಿ ಗಾಯನ ಆರಂಭಿಸಿದರು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸಮಾಡಿ 

ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು 

ಮತ್ತು ಹಲವು ಮಠಾಧಿಸತಿಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾ ಕ. ೧೯೬೯ರಲ್ಲಿ 

ರಾಜ್ಯ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಲಭಿಸಿತು. ಉತ್ತಮ ಶಾರೀರ, 

ಮನೋಧರ್ಮ, ಕಷ್ಟವಾದ ಪಲ್ಲನಿಗಳನ್ನು ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಹಾಡುವುದು, ಶುದ್ಧ 

ಸಂಪ್ರದಾಯ, ಮೇಲ್ಮಟ್ಟದ ಕಲಾಭಿಜ್ಞತೆ ಇವರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ. 

ಜಿಂತನಪಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟರಾಯರು (೧೮೭೫-೧೯೬೯) ವೆಂಕಟರಾಯರು 

ಬಿಜಾಪುರದ ಸುಲ್ತಾನರ ಆಳ್ವಿಕೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರ 

ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ೧೮೭೫ರಲ್ಲಿ ಕರ್ಣಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ಗೌರೀಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹುಣಸನ ಹೆಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಮತಾಳಿದರು ತಮ್ಮ 

ಆರನೆ ವಯಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿ, ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಭಾಸ್ಕರರಾವ್ 

ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಿದಾಸಪ್ಪನವರ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ನಂತರ ಕರೂರು 

ರಾಮಸ್ವಾಮಿ, ಪಕ್ಕಹನುಮಂತಾಟಾರ್, ನೇಯ್ವಾರ ಪಟ್ಟಪಲ್ಲವಿ ಶೇಷಯ್ಯರ್, 

ಹಾನಗಲ್ ಚಿದಂಬರಯ್ಯ ಇವರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು 

ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಮೊದಲಿಟ್ಟರು. ಸಂಡೂರು, 

ಗದ್ವಾಲ್, ವಿಶಾಖ ಪಟ್ಟಣ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಸನ್ಮಾನಿತರಾದರು. 

ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬರೋಡಾ ರಾಜಾಸ್ತಾನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಕೇರ್ತಿಶಾಲಿಗಳಾದರು. 

ಮೈಸೂರು ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತರತ್ನ ಎಂಬ ಬಿರುದು ದೊರಕಿತು. ಹೀಗೆಯೇ 
ಇವರಿಗೆ ಬಂದ ಬಿರುದುಗಳು ಹಲವು. ರಾಯರು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮಹಾವಿದ್ಭಾಂಸರ 
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ಪಂಕ್ತೆ ಗೆ ಸೇರಿದವರು. ಅವರೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ದು... ಅವರ 

ಸಂಗೀತವು ಮನಃ ಪರಿಪಾಕದ್ದು. ಹೃದಯದಿಂದ ಬಂದದ್ದು . ಅವರ ಶಾರೀರದಲ್ಲಿ 

ಅತಿಮನೋಹರವಾದ ಪಲುಕುಬಡಿಯಿತ್ತು. ಅವರ ಸಂಗೀತ ಸ್ವಾನುಭವದಿಂದ 

ಸಂಗೀತ ಪರವಶತೆಯಾಗುವಂತಹುದು. 

ಚಿಂತಾಮಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೫೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ರಿ 

ಆಃ ಸಷದಪಮಗರಿಸ 
ಭಾಷಾಂಗರಾಗ. ರಿಷಭ, ಮಧ್ಯಮ, ದೈವತ ಮತ್ತು ನಿಷಾದವು ರಾಗ ಛಾಯಾ 

ಸ್ವರಗಳು. ಪರಿಗರಿ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗ. ಕರುಣರಸ ಪ್ರಧಾನ ರಾಗ ಹಾಗೂ 

ಗಮಕವರಿಕರಕ್ಕಿರಾಗ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯು ಇದರ ಗಾನ ಕಾಲ. ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು 

ರಚಿಸಿರುವ *ದೇವಿ ಬ್ರೋವ ಸಮಯಮುಿದೇ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಈ ರಾಗದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಶೃತಿ. 

ಚಿಂತಾರವುಣಿ- “ಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಕ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿ 

ಅಃ ದಪಮಪಗರಿಸನಿ 

ಚಿರಂಟ--ಈ ರಾಗವು ೭ ಕೈಮೇಳಕರ್ತ ಸೇನಾವತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 

ಚಿಹ್ನ--(೧) ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಗಲ್ಲದ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ. 
ವ್ಯಾಧಿ, ಭಯ, ರೋದನ, ಮರಣ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು 
ತುಟಿಗಳನ್ನು ಗಟ್ಟೀಯಾಗಿ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವುದು (೨) ಇದು ಭರತ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಐದು ವಿಧವಾದ ಕಹೀ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ. ಕಟೀಮಧ್ಯವು ವಲಿತವಾದಲ್ಲಿ 
ಅದು ಚಿಹ್ನೆ. 

ಚಿಹ್ನೆ - ಭರತನಾಟ್ಯ ಹನ್ನೆರಡು. ಹಸ್ತಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆ. 
ನಾಟ್ಯಿ ಪ್ರ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷ ವಸ್ತುಗಳ ಸ್ಥಾವರ ಜಂಗಮತ್ವವನ್ನು 
ತಿಳಿಸುವ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಎಂಟು. ವ್ಯಕ್ತಿ ಯ ಆಕಾರವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು, 
ಮುಖವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು, ಅವುಗಳಿರುವ ಸ ಳಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು. ವ್ಯಕ್ತಿಯ 
ಧ್ವಜ ಲಾಂಛನಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು, ಅವನಿಂದ ಆಗುವ ಪ್ರಯೋಜನ, ಅವನ 
ಪ್ರಭಾವ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು, ಅವನ ಜೇಷ್ಟೆ ಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದು 
ಮುಂತಾದ ಎಂಟು ಲಕ್ಷಣಗಳ ಹೆಸ್ತ ಕ್ರೈ ಚಿಹ್ನೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. 
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ಚಂತ್ಕಇದು ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 
ಬಗೆಯೆ ಸುಷಿರವಾದ್ಯ. 

ಚುಕ್ಕಿ ತ--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಏಳು ಬಗೆಯ ಗಲ್ಲದ ಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಬಗೆ. ತುಟಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬಿಡಿಸಿ ಹಿಡಿದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಚಿಬುಕರ್ಮೆ. 

ಚಂತುರಂಗಿಣೆ--(೧) ಈ ರಾಗವು ೬೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಿತ್ರಾಂಬರಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸಮಗಮಪನಿಸ 
ಅ: ನಿದನಿಪಗಮಗರಿಸ 
(೨) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ರಾಗವು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪದ್ಧತಿಯ '೬೬ನೆ ಮೇಳ 

ಶರ್ತ್ಶವಾಗಿದೆ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸೆನಿಪಮಗರಿಸ 
ಚ್ಯುತ--ಚ್ಯುತವೆಂದರೆ ಜಾರಿದ ಎಂದರ್ಧ. ಸ್ವರ ಮೇಳದ ಒಂದು ಸ್ವರವು 

ಅದರ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಿನ ಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಅದು ಚ್ಯುತ ಸ್ವರವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಶ್ರುತಿಗಳು ಶುದ್ಧ, ಚ್ಯುತ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಎಂಬ ಮೂರು ವಿಧ. ಶುದ್ಧ ಬೆಂದರೆ 

ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಮೂಲಸ್ಣಾನದಲ್ಲಿರುವುದು. ಚ್ಯುತವೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತಗ್ಗಾಗಿರುವುದು. 

ತೀವ್ರವೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲಿನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವುದು. 

ಚ್ಯುತ ಪಂಚವಮು--ಚಜಷತ ಪಂಚಮ ಮುಧ್ಯಮ--೨೨ ಶ್ರುತಿ 
ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಮಕ್ಕಿಂತ ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವರ. ಹಂಚಮವು ಅನಿಕೃತ ಸ್ವರ 

ವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ನಂತರ ಚ್ಯುತ ಪಂಚಮವು ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮದ ತೀವ್ರ 

ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಚ್ಯುತ ಮಧ್ಯಮ--ಚ್ಯುತ ಮಧ್ಯವಾ ಗಾಂಧಾರ... ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಶ್ರುತಿ. 

ಇದು ದೇವ ಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗದ ಮಾ, ಗರೀ ಎಂಬ ಸ್ವರಗು ಚ್ಛದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಚ್ಯುತಷಡ್ಜ--ಚಂ್ಯ್ಯತಷಡ್ಜ ನಿಷಾದ ಇದು ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದ ಮತ್ತು 

ತಾರ ಷಡ್ಜದ ಮಧ್ಯೆ ಬರುವ ಸ್ವರ. ಇದು ಕುರಂಜಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಚೂತಮಂಜರಿ--ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರನೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ರಾಗ. 

ಚೂತಾವಳಿ-_ಈ ರಾಗವು ೫೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
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ಚೂ:ರ್ಕೆಕ- ಸರಳವಾದ ನಡೆಯಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಗದ್ಯ ರಚನೆ. 
ಇದನ್ನು ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿರಚಿತ ಪ ಪ್ರಹ್ಲಾ ದ 
ಭಕ್ತಿ ಷು ಗೇಯ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ "ಬರುವ " ಜಯತು ಜಯತು > ಎಂಬ 
ಚೂರ್ಣಿಕೆಯು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾಗಿದೆ. 

ಚೂರ್ಣಿಕ ನಿಸೋದಿನಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಿತ್ರಾಂಬರಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿಪಮಗರಿಸ 
ಚೂಡಾಮಣಿ -.ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ವ ಬಾ ಪ 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸಪಠಿದಮಗಸ 

ಚೆನ್ನಕೇಶವಯ್ಯ ರ್ವ. (೧೮೯೫)--ಚೆನ್ನ ಪ ಕೇಶವಯ್ಯನವರು ಕರ್ಣಾಟಕದ 
ಮಂಡ್ಯ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜಪೇಟೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ನಾಟನಹಳ್ಳಿ ಯ ಸಂಗೀತದ ಸಣ್ಣಪ್ಪ ದ್ರ 
ನವರ ಇತ್ರ ರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣವು ಆರಂಭವಾಯಿತು. 
ನಂತರ ತ ಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವದ್ದಾನ್ ಶಿವರಾಮಯ್ಯನವರಲ್ಲೂ, ಮೈಸೂರು 
ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯರಲ್ಲೂ ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಆಚಾರ್ಯರ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ 
ಶಿಷ್ಯ ರಾದರು ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡುವ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ವರಿಣತರಾಗಿ 
Rh ವಾಸುಜೀವ A ಮಂಜರಿ ಎಂಬ ಕೃ ತಿಗಳ ಗ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ್ರ ಕಟಸುವು 
ದರಲ್ಲಿ ಗುಣಿಗೆ ನೆರವಾದರು. ೧೯೪೪ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ 
ನೇಮಕವಾದರು. ಮೆ ಸೂರಿನ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಭಿವರ್ಧಿನಿ ಸಜೆಯು ಮೈಸೂರು 
ಸದಾಶಿವರಾಯರ ಕೃ ತಿಗಳ ಗ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪ ಪ್ರ ಕಟಸುವುದರಲ್ಲಿ ನೆರವಾದರು. ಮದ್ರಾ ಸ್ 
ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ತ ರ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರು ರಾಜ್ಯದ ಸ ಸಂಗೀತ 
ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. 
೧೯೬೩ರಲ್ಲಿ ಸಸ ಸತ್ತೆ ೧೯೬೯ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾವಾಂಧಿ, “ತಾಂ 
ರತ್ನ ಇತ್ಯಾದಿ ಬಿರುದುಗಳೆಲ್ಲಾ ಲಭಿಸಿವೆ. ಇವರು ಕೆಲವು ಕಾಲ ಮೈಸೂರಿನ 
ಜಾನಾ ಏಲಾಸ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. ದಾಸಕೂಟಿದ ಹರಿದಾಸರ 
ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವರಪಡಿಸಿ ಹರಿದಾಸಕೀರ್ತನ ಸುಧಾಸಾಗರ ಎಂಬ ಮೂರು 
ಸಂಪುಟಿಗಳ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲೆಯನ್ನು | ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ 
ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾಕೆ. ಮ್ಸೆ ಸೂರು RE ಒಡೆಯರ ೯೪ ಇ್ಥತಿಗಳನ್ನು 
ಸ್ವರಪಡಿಸುತ್ರಿದರಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಸ್ವಂತ ಕನ್ನಡದ ರಚನೆಗಳನ್ನು. 
ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ... ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ತ್ತೆ, ನಾದಪುಸ್ಟಿ ಮತ್ತು 
ಗಾಂಭೀರ್ಯೆವಿರುವ ಹಿರಿಯ ಘನವಿದ್ವಾಂಸರು. 
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ಚೆನ್ನನ್ಮು, ಜಿ (೧೯೧೩)--ಇವರು ಕರ್ಣಾಟಕದ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಸಂಗೀತ 
ವಿಮಷಿ. ಜಿ. ಎಂ. ಗುರುಬಸವಯೆ ನವರ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದರು. ಬಾಲ್ಕ ದಲ್ಲೇ ಅಂಕುರಿಸಿದ್ದ ತ! ಅಭಿರುಚಿಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು 

೧೯೩೨ರ ವೇಳೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು : ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಟ್ಕಿ ಗರ್ ವರದಾಚಾರ್ಯರ 

ಸಹೋದರ ವೀಣಾ ಕೃಷ್ಣವತಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯೆ ಯಾದರು. ಹ ರಿಂದ ತ 

ವರೆಗೆ ಚಿನಂಬರದ ಅಣ್ಣಾ ಮಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದಲ್ಲಿ ವೊನ್ನ ಯ್ಯ ಪಿಳ್ಳೆ ಯವರಲ್ಲಿ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು ನಂತರ ಹು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತ BNE, ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದರು. "೯೪೨ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ 

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿ ೧೯೬೯ರ ವರೆಗೆ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

೧೯೪೩ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ತಮಿಳು ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ವೀಣಾ 

ಕೃಷ್ಣ ಮಾಚಾರ್ಯರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು ೧೯೩೬ ರಿಂದ 

ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ಸಲಹಾಸಮಿತಿ, ಮೈಸೂರು ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು 

ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳ, ಆಧ್ಯಯನ ಮಂಡಲಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. 

೧೯೪೨ರಲ್ಲಿ ಗಾನ ಮಂದಿರವೆಂಬ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು 

ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ವೇತನವನ್ನು 

ಕೊಡುವೆದಲ್ಲದೆ ೪೦ ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿನಿಯರಿಗೆ ಖಡ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾ ರ್ಟ 

ಕರ್ಣಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಭಾನಿಲಯದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಗೀತ 

ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿಸಿ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾತ್ರ ಹರಿಯ. ಇವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯು 
ಭಾವಪೂರಿತವಾದ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಗಾಯನ. 

ಚೆಂಯಯ್ಯ್ಯಾರು ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆಂಗಲ್ಪೇಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ೧೯ನೆ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ. ಪುರಾತನ 

ಕಾಲದ ಕಾಶೀರಾಮೇಶ್ವರದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಚೋಳಮಂಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ. 

ಇಲ್ಲಿಯ ದೇವಾಲಯವು ಸರ್ವವಾದ್ಯಗಳ ಮಡಿಸುವಿಕೆಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ದೇವರನ್ನು ಗೀತ, ವಾದ್ಯ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಸೇವೆಯ ಮೂಲಕ ಪೂಜಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಸರ್ವವಾದ್ಯ ಸೇವೆಯು ಮನೋರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣದ ಜೊತೆಗೆ ಭಕ್ತಿಯ 

ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿಜೆ 

ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಾದ್ಯವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿ ತವಾದ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಮೊದಲು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತನಿಯಾಗಿ ಮಡಿಸಿ ನಂತರ ಒಟ್ಟಿಗೆ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಈ ವಾದ್ಯ ಸೇವೆಯು ದೇವರಿಗೆ ಮೋಡಶೋಪಚಾರ ಪೂಜೆಯಾದ ನಂತರ 

ಮೊದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪೂಜಾರಿಯು ಅವತಾರಿಕಾ ಶ್ಲೊ ೇಕವನ್ನು ಹೇಳಿದ ನಂತರ 

ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸರ್ವವಾದ್ಯ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವ ವಾದ್ಯ 

ಗಳೆಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮೆತಾಳ, ನಂದಿಕೇಶ್ವರವಾದ್ಯ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧಮದ್ದಳೆ, ಟಕೋರವಾದ್ಯ, 
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ಭೇರಿ, ಮಲ್ಲಾರಿ, ರುುಲ್ಲಾರಿ, ಢಂಕ, ನಗಾರಿ, ಡಮಾರು, ರಾಜವಾದ್ಯ, ಮುರಳಿ, 

ವಾಗಸ್ತರ, ಮುಖವೀಣಾ, ಭುಜಂಗಶ್ವರ, ತಿರುಚಿನ್ನ, ಶಂಖ, ನವುರಿ, ಬಾಂಕಾ, 

ವೀಣಾ ಮತ್ತು ಪಿಟೀಲು. 
ನೃ ತ್ತ, ನಾಟ್ಯ, ಭುಜಂಗನಾಟ್ಯ, ವೀಣಾನಾಟ್ಯ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳುಳ್ಳ ನಾಟ್ಯ 

ಸೇವೆಯನ್ನೂ, ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಶ್ಲೋಕಗಳು, ತೇವಾರಂ ಹಾಡುಗಳು, 

ತಿರುವಾಚಕಂ, ತಿರುವಿಶೈ ಪ್ರಾ, ತಿರುಪ್ಪಲ್ಲಾಂಡ್, ತಿರುಪ್ಪುಗಳ್, ಗೀತ, 

ವರ್ಣ, ಪದ, ಕೀರ್ತನೆ, ಅಷ್ಟಪದಿ, ಧವಳ, ಪರಣಿ, ವೆಂಬಾ, ಕಲಿತ್ತುರೈ, 

ಕೊಚ್ಚಗಂ, ಕಲಿಪ್ಪಾ, ತಾಳಿತೈ, ವಿರುತ್ತಂ. ಅಮ್ಮಾಕ್ಸೈ, ವಣ್ಣಂ, ಉಲ್ಮಾ ವೆಣ್ಣಿಲಾ 

ಕುರವಂಜಿ, ಪ್ರಬಂಧ, ಊಂಜಲ್, ಲಾಲಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೋಭನಂ 

ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ಇದು ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲದ 

ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸಂಗೀತ ಶಿಲ್ಪದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಊರಿನ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ 

ದೇವಾಲಯವು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಒಬ್ಬ ಯಕ್ಷಿ ಅಧವಾ ಕಿನ್ನರಿಯು ಕೈಯಲ್ಲಿ 

ನೀಣೆ ಹಿಡಿದಿರುವ ಶಿಲ್ಪಾ ಕೃತಿ ಒಂದು ಜಡೆ 

ಚೆಯ್ಕ್ಯೊರು ಚೆಂಗಲ್ವರಾಂಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿ (೧೮೧೦-೧೯೦೦) ತ್ಯಾಗರಾಜರ 
ನಂತರ ವಾಗ್ಗೆ ಯಕಾರರಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ರಿಗಳು ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾದ ೭ ೭ ಪ್ಟಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ಇವರು ವೆಲನಾಡು ತೆಲುಗು ಬ್ರಾಹ್ಮ ಣಾ ಮಾರುಪೆದ್ದಿ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 

ಚಿಂಗಲ್ಲೆ "ಟಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ER ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 'ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ೧೮೧೦ರಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಿದರು ತೆಲುಗು, ಸಂಸ್ಥೃತ ಸಂಗೀತ ಭರತನಾಟ್ಯ ಶಾಸ ಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ತವಾದ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಚೆಯ್ಕೂ ಸಾರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥಶತಮಾನಕ್ಕೆ ೦ತಲೂ 
ಹೆಚ್ಚುಕಾಲವಿನ್ಸ ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಜಂ ಚೆಂಗಲ್ಲ ರಾಯಶಾಸ್ರ್ರಿ ಎಂಬ 
ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಜೆಯ್ಯೂರಿನ ಜವಿವಾನ್ಹಾ ರರು ಇವರ ವೋಷಕರಾಗಿದ್ದರು. 
ಚೆಯ್ಯೂರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ವಾಯಿತು. ಅನೇಕ 
ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಶತಮಾನದ 

ಚೆಯ್ಯೂರು ಶಾರದ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾವಿದೆಯು ಇವರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯೆ. 
ಇವನು ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಜಾ ನದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ “ಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ 

ಆ ಸಂಸಾ ನಾಧೀಶರ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ "ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳು ಒಂದು ನೂತನ ಶಬ ವನ್ನು, 

ರಚಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳು ಚಿಯ್ಯೂರಿನ ಜಗಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 
ಅನೇಕರು 1 ಇವರಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತವನ್ನು ಕಲಿತರು. ಶನಿವಾರ ಮತ್ತು 
ಕೃತ್ತಿ ಕಾ ನಕ್ಷತ್ರದ ದಿನಗಳು ಭಜನೆ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ವರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯ 
ಕಾರರಾಗಿದ್ದ  ಕಾಮಕೋಟಶಾಸ್ತ್ರಿ, ರ್ಹುಂರ್ಲುೂಮಾರುತಂ ಸುಬ್ಬ ಯ್ಯಾರ್ 
ಮುಂತಾದ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವರಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಗೌರವರ್ಣದ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕೆ ಕೋಶ ೩೬೯ 

ಆಜಾನುಬಾಹುವಾದ ತೇಜಸ್ವಿಯಾದ ನೋಡಿದೊಡನೆಯೇ ಮಹಾಪುರುಷನೆಂಬ 

ಭಾವನೆ ಬರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಾನಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ದೈವಭಕ್ತ ರು. 

ರಾಜಾಸಾ ನಗಳ ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ತುಚ್ಛೀಕರಿಸಿ ನಿರಾಡಂಬರವಾದ ಸೆಂತುಷ್ಟಾದರ್ಶ 

ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕು ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಕಂಚಿಕಾಮಾಕ್ಷಿಯ 

ಸ್ತು ತಿರೂಪವಾದ ೩೦೦ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ. ಮಧುರೆ ಮಾನಾಕ್ಷಿಆ ಅಮ್ಮನ ಸ್ತು ತಿರೂನನಾಗಿ 

೨೪೦ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ, ತಿರುಪತಿ ವೆಂಕಟೀಶ್ವರನ ಸ ಸ್ತುತಿರೂಪವಾಗಿ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು 

ಕ್ಫ್ರ ತಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಕವಾದುದು ಮಧ್ಯಮ 

ಕಾಲದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಇವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರ ೈತಿಗಳನ್ನೆ ೯ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಾಂಬ 

ಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ್ರಿ ಮತ್ತು ಕೃಷ್ಣಮನಿರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರ “ಎಂಬಿಬ್ಬ ಜತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸರು. ಇವರ ಕತಿ 

ಗಳನ್ನು ಹ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದರು. ಕೃತಿಗಳು, ಶಬ್ದ ಗಳು, ಕೌಸ್ತುಭಗಳಲ್ಲದೆ, 

ಮುತ್ತು ಕುಮಾರ್ತಕಂ, ಸುಂದರೇಶ ವಿಲಾಸಂ ಮತ್ತು ವಳಿನಾಟಿಕಂ ಎಂಬ ಎರಡು 

ಗೇಯ. ರೂಪಕಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಂದರೇಶ ಅಲಕಾ ಸವನ್ನು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ 

ಕಾಲ ಜೆಯ್ಯೂರು "ಡೀವಾಲಯಿದ ಉತ್ಸವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತ ದ್ದರು ಕಲ್ಯಾಣಿ 

ರಾಗದ "ಅವಿರಳಮಗು ಭಕ್ತಿನಿ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಚತುರಶ್ರ ಜಾತಿ ಧ್ರುವತಾಳದಲ್ಲಿ 

ರಚಿಸಿರುವ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ. ದರ್ಬಾರ್ರಾಗದ ಎಂತವೇಡಿನಗಾನಿ', 

ಯದುಕುಲಕಾಂಭೋಜಿ ರಾಗದ «ಲಲಿತೇ ಮಾಂಪಾಸಿ' ಮುಂತಾದ ಕ್ಲತಿಗಳು ಭಕ್ತಿಯ 

ಆವೇಶವನ್ನು ಹೊರಜೆಲ್ಲುತ್ತವೆ  “ವೀರುಚಿ ಮರಿಗಿನರಸನ' ಎಂಬ ಬಿಲಹರಿ ರಾಗದ 

ಸೃೃತಿಯು ಅದರ ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪೊರ್ಣಚಂದ್ರಿಕಾ, 

ಯಮುನಾ ಕಲ್ಕಾಣಿ, ಗೌಳೀವಂತು ಮುಂತಾದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಕೃತಿಗಳ ಸ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆ, ಲಾಲಿತ್ಯ, ಸ್ರರಾಕ್ಷರ, 

ಸ ಮುಂತಾದ ಹೆಲವು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನ, «ಯುವ ಅಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಚಿತ್ರ 

ಹಚ ಇವರು ಅದ್ವಿತೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲದೆ 

ಕಷ್ಟ ಕರವಾದ, ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕೈ ಪೂರ್ಣವಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಾಲಯದ 

ಉಪ್ಪ ವಗಳಿಗೆ NS ಇವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಂದಿಗೂ ಜಿಯೊ ರಿನ ದೇವಾಲಯ 

ದಲ್ಲಿ "ಹಾಡುತ್ತಾ ರೆ. ಮದುವೆ ಹಾಡು ಗಳಂತೂ ಇಂದಿಗೂ ಚಿಂಗಲ್ಲೇಟೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಬಹಳ ಪ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದೆ. 

ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳು ಸ್ವನಾಮ ಮುದ್ರಕಾರರು. ಗೇಯ ರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿರುವ ದರುಗಳಲ್ಲಿ 

ಮುದ್ರೆ ಯನ್ನು ಕ ಇವರು ತಮ್ಮ ೯೦ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾದರು. 

ಚೇತುಲಾವಳಿ“ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

24 
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ಆ: ಸರಿಗರಿಗಮಪನಿದ ನಿಸ 

ಅಃ ಸಠಿದಪಮರಿಗರಿಸ 

ಚೇೀವಾಟ--ಇದು ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಒಂದು ಟಕ್ಕ ಭಾಷಾರಾಗದ ಹೆಸರು. 

ಜ್ಲೆತನ್ಯದೇವ - (೧೪೮೫-೧೫೩೪) ಬಂಗಾಳದ ನವ ದ್ವೀಪದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ 

ಚೈತನ್ಯ ಅಥವಾ ಗೌರಾಂಗಮಹಾಪ್ರ ಭು ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯನ್ನು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 

ಅದರಲ್ಲೂ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ ಒಬ್ಬ ಮಹಾಭಕ್ತ ನಾಮಕೀರ್ತನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 
ಪ್ರ ಚಾರಗೊಳಿಸಿದರು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಸ್ವರೂಪದಾಮೋದರ, 
ರಾಯ್ರಾಮಾನೆಂದ, ಮುರಾರಿಗುಪ್ತ ಮುಂತಾದ ವೈಷ್ಣವ ಭಕ್ತರು ಇವರ 

ಅನುಯಾಯಿಗಳಾಗಿದ್ದರು ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ನೆ ಶೈ ತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರಿ ಶ್ಲೀ ಕೃಷ್ಣ ಜೆ ಕೈ ತವ್ಯರು 

ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದು ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ನೃ ನತ  ಕೀರ್ತನವೆಂದು “ಸರು. 

ಚೈತಿ ತಿಗೌಡಿ RS ವಿರಚಿತ ರಾಗವಿಬೋಧವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳ ಮೇಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಚೊಕ್ಕ ನಾಥನಾಯಕ- (೧೭೦೧-೧೭೩೧) ಈತನು ಮಧುರೆಯನ್ನು 
ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ದೊರೆ ತಿರುಮಲನಾಯಕನ ಮೊಮ್ಮ ಗ ಮತ್ತು ಕಲಾಪೋಷಕ. ಇವನ 

ಆಸ್ಚಾನದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಪದಗಳ ವ್ರ ಸದ್ದವಾಗೆ ಗ್ಸೇಯಕಾರ ಘನಂ ಶೀನಯ ನವರು 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ರುರಂಗ ಎಂಬ ಮುದ್ರೆ ಇದೆ. 

ಚೊಕ್ಕಲಿಂಗಂಪಿಳ್ಳೆ--ಇವರು ಸಂದನಲ್ಲೂರು ಸಂಪ್ರ ದಾಯಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 

ಈಗಿನ ಒಬ್ಬ ಭರತನಾಟ್ಯ ವಿಶಾರದರು. ಹಲವರಿಗೆ ಭರತ ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ 
ವನ್ನಿ ೨ ತ್ವಿದ್ದಾ ತ್ರ 

"ಚಕ _ರಾಗಾಲಾಸ ಪನೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬವಾಗಿ ಅಂದರೆ ನಿಧಾನವಾದ 

ಶೈಲಿ ಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಚೌಕವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಬಗೆಯ ರಾಗಾಲಾಪನ 
ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗತಂತ್ರವಿದೆ. ಈ ಶೈಲಿಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ 
ಯಫ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಹೆಸರಿನ” ಜೊತೆಗೆ ಚೌಕಂ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು 
ಸೇರಿಸುವುದು ರೂಢಿ. ಉದಾ: ಚೌಕಂ ಶೀಮ ಅಯ್ಯರ್. ಘನ, ನಯ 
ದೇಶ್ವ ಎಂಬ ಗಾಯನ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಚೌಕಕಾಲ-- ಹೀಗೆಂದರೆ ವಿಳಂಬಕಾಲವೆಂದರ್ಥ. ಖತ್ತುಸ್ನಾ ಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರ 
ಕೃತಿಗಳು ಚೌಕಕಾಲದ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ. 

ಚೌಕವರ್ಣ--ಪದವರ್ಣಕ್ಕೆ ಚೌಕವರ್ಣವೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಈ ಹೆಸರು 
ವರ್ಣದ ಕಾಲವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಚೌಕವರ್ಣಗಳಲ್ಲಿ ತಾನವರ್ಣದಂತೆ 
ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚರಣಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವರಭಾಗಕ್ಕೆ 
ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೩೭೧ 

ಚೌೌಕಾಭೀರು-“ಈ ರಾಗವು ೪೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶುಭಪಂತುವರಾಳಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಮಗರಿಸ 
ಚೌಕಂಶೀನುಅಯ್ಯರ್--(೧೯ನೆ ಶ) ಇವರು ತಂಜಾವೂರಿನ ಶರಭೋಜಿ 

ಮಹಾರಾಜ ಮತ್ತು ಶಿವಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಚಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ಚೌಕ ಶ್ಶ್ರ ಲಿಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದರು. 

ಚೆಂಡಿಕ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರನಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮದರಠಿ ಸ 

ಅಃ ಸರಠಿದಮಗರಿಸ 

ಚೆಂಡೀದಾಸ್(ಕ್ರೈ.ಶ. ೧೪೦೦) ರಾಧಾ-ಕೃಷ್ಣರ ಫ್ರೇಮ ವಿಷಯವುಳ್ಳ 

ಅನೇಕ ಭಕ್ತಿಗೀತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಶ್ರೇಷ್ಠ. 

ಚೆಂದನಗಂಧಿ- ಈ ರಾಗವು ೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾನಮೂರ್ತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಹದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಚಂಧಿಕ--ಈ ರಾಗವು ೬೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಿತ್ರಾಂಬರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಸ ಹಗ್ ಮದ ನಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 

ಚಂದ ದ್ರಕಲಾ--(೧) ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರ ಪಿ ಬ್ರಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಹಮದನಿಸ 

ಅಃ ಸದಪಮಗಮಸ 

(೨) ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೧೩ ಬಗೆಯ ಹುಡುಕ್ಕ 
ವಾದ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆ. 

ಚಂದ್ರ ಕಾಂತ--ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಸದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರ ಕಾಂತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಂಟು. 

ಆ: ಸರಿ ತ ಮ ದಠಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿದನಿಪಮಗದಿಸ 

ಚೆಂದ್ರಕೌಶಿಕ-ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 



೩೭೨ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದನಿಸ 
ಅಃ ಸದಪಮಗಸ 
ಚಂದ್ರಗಾಂಧಾರ---ಈ ರಾಗವು ೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮತೋಡಿಯ 

ಒಂದು ಚ ಇದೊಂದು ಸ್ವರಾಂತರ ಔಡವರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಸ 

ಆ: ಸ ನಿಮಗರಿಸ 

ಚಂದ್ರ ಗಾಂಧಾರಿ-- ಅರಭಟ್ಟನಾವಲರ್ ವಿರಚಿತ ಭರತ ಶಾಸ್ತಿರಂ ಎಂಬ 

ತಮಿಳು ಗ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಚೆಂದ್ರ ಚೂೊಡ- ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಕಿದಪಮಗಸ 

ಚಂದ್ರಚೂಡತಾಂಡವ- ಚಿದಂಬರದ ದೇವರಾದ ನಟರಾಜನು ಚಂದ್ರ 

ಚೂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗಾಗಿ ಆಡಿದ ನ್ನ ತ್ಯ, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ತಿರುತು ರೈಸ್ಪೂ ೦ಡಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲ ಈ ನೃತ್ಯದ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪವಿದೆ. 

ಚಂದ್ರ ಜ್ಞ್ಹೋತಿ- ಈ ರಾಗವು ೪೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಪಾವನಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಪ್ರತಿಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಚತುಶ್ರುತಿ ಧ್ವ ವತಗಳು ರಾಗ ಛಾಯಾ 

ಸ್ವರಗಳು. ಷಡ್ಡವು ಗ್ರಹೆ, ಅಂಶ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸ. ರಟ ರಾಗ. ಭಕ್ತಿ 

ಮತ್ತು ದೀನರಸಗಳನೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ರಾಗ, ತಾಲ 4 ಬಾಗಾಯನಯ್ಯ 

ಮತ್ತು « ಶಶಿವದನ ” ಎಂಬ ಈ ರಾಗದ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರ ಪ ಸಿದ್ದ ವಾಗಿವೆ. 

ಚೆಂದ್ರಚೊಡಪ್ರಿ ಯು --ಈ ರಾಗವು ಜತೆ ಮೇಳಕರ್ತಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪಮರಿಪಸ 

ಅ: ಸಪನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಚಂದ್ರದೇಶಿಕ--ಈ ರಾಗವು ೫೬ನೆ ಮೇಳ ಕರ್ತ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 

ಚಂದ್ರ ಪ್ಪ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ದೃನವರ ಪೂರ್ಮೀಕರು ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆಲಮಂಗಲ 
ದವರು. ಸರಕು. ತಾತ ಗಮಕಿ ಮಾರಾರಿ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಶೆಟ್ಟರು. ಪಾ ರಂಭದಲ್ಲಿ 

2" 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ಶಿಷ್ಟ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಂಗಾರು ನಾದಸ್ವರ ವೆಂಕಟವ್ಪ ನವರಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ, ನಂತರ 

ಬಿ ಎನ್. ಮೂರ್ತಿಯವರಲ್ಲೂ, ಮದ್ರಾಸಿನ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಪಲ್ಲವಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸರಾಗಿದ್ದ 

ವಿದ್ಯಲ ನರಸಿಂಹೆಲು ನಾಯ್ದು ರವರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ವಡೆದು ಆಸರೂಪವಾದ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, 

ತಾಳ ಮತ್ತು ಲಯದ ಅನೇಕ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಮೃದಂಗ 

ವಿದ್ವಾನ್ ವೆಂಕಟೀಶ ದೇವರು ಇವರ ಗಮನತವನ್ನು ತಾಳಾವಧಾನದ ಡೆಗೆ 

ಸೆಳೆದರು. 

ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತಾಳಗಳನ್ನು 

ಎಣಿಸುತ್ತಾ ಹಾಡುವುದು ಅವಧಾನ ಪದ್ಧತಿ. ಮೊದಲು ಹಾಡಲು ಪಲ್ಲವಿಯ 

ಒಟ್ಟು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗುವ ಕಾಲವುಳ್ಳ ತಾಳಗಳಾಗಬೇಕು ಹೀಗೆ 

ಸಮನಾದ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲವುಳ್ಳ ಎರಡು ತಾಳಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿದರೆ ಅವುಗಳ ಆಂಗ ಹಾಗೂ 

ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರುತ್ತದೆ. ತಾಳದ ಆವರ್ತಗಳು ಸಮನಾಗಿ ಕೂಡಿಬರ 

ಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೈಯಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ಲೆಕ್ಟವನ್ನಿಡುತ್ತ ಹೋಗ 

ಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಬಗೆಯ ನಾಲ್ಕಾರು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತ ಹಾಡಬೇಕು. ಈ ಬಗೆಯ ತಾಳಾವಧಾನದಲ್ಲಿ ತಿರುವಯ್ಯಾರ್ 

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಕುನ ಪ್ರಕ್ಟುಡಿ ಕೃಷ್ಣ ನ್ದ ಯ್ಯುರ್" ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಚಂದ್ರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಬಾಡಿ ಸಪ್ತ ತಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳು, 

ನಂದಿಕೇಶ್ವರ ಮತದ ೧೦೮ ತಾಳಗಳು, ಆಗಸ್ತ್ಯಮತದ. ೫.೨ ಆರ ತಾಳಗಳು, 

ಹನುಮನ್ಮಃ ತದ ಮರ್ಮತಾಳಗಳು, ಶುಕ್ತಾ ಚಾರ್ಯ ಮತದ ದಿವ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ 

ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ಧಿ ಯಿಂದೆ. ಮದ್ರಾ ಸಿನ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮತ್ತು 

ಇತರ ಸಂಗೀತ ಸ ಸಮ್ಮೇಳನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ ವಿನ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪ್ರಶಂಸಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಶಾಂತಾರಾವ್ರ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಕಾರಗಳಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಚರಕ ಸಭಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ತೋಡಾ ತೊಡಿಸಿ 

ಪಲ್ಲವಿ ವಿದ್ವಾನ್ ಎಂಬ ಪ್ರ ಶಸ್ತಿಯಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದರು. 

ಚಂದ್ರಾ ಕಾಸ ಜು ನಾರದ ವಿರಚಿತ « ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ 'ವೆಂಬ 

ಗ್ರಂಧದನ್ನಿ ರಾಸಗಳನ್ನು ಸೂರ್ಯಾಂಶ ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಾ ೦ಶರಾಗಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ 

ಮಾಡಿದೆ. 

(೨) ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದಾದ ಒಂದು ರಾಗ 

ಚಂದ್ರ ಕರಣಿ ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪಮದವನಿ ಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿಪಮಗಮರಿಸ 

ಚಂದ್ರಪ್ರಭಾ---ಈ ರಾಗವು ೪೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಘುಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮವದಸೆ 
ಅ: ಸದಪಮುಗರಿಸ 

ಚಂದ್ರಪಿರೈ--ಇದು ಅರ್ಧಚಂದ್ರಾಕೃತಿಯ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆಗಳ 

ಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಘನವಾದ್ಯ. ಅರ್ಧೆಚೆಂದ್ರಾ ಕ್ಸ ತಿಯ 

ಒಂದು ಬಳೆಗೆ ತಳ್ಳ ಗಿರುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಜ ಇದೆ. 

ಈ ವಾದ ವನ್ನು ಮುಂದಲೆಗೆ ಕಟ್ಟ ಡು ಒಂದು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬಾರಿಸುತ್ತಾ ರೆ 

ಚಂದ್ರಮಂಡಲ --ತಮಿಳಿನಲ್ಲ ಚಂದ್ರಪಿರೈ ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುವ ಒಂದು 

ತಾಳವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮಂಡಲವೆಂದು ಹೆಸರು ನಾದಸ್ವ ರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು 

ತಾಳೆವಾದ್ಯ ಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಆಂಧ್ರಪ್ತ ಪ್ರದೇಶದ ಚಿತ್ತೂರು ಚಲ್ಲಿ ಸ ಕಾಳ 

ಹೆಸ್ತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾದ್ಯ ವನ್ನು ನುಡಿಸುವ ವಿದ್ವಾ ಅಸರಿದ್ದಾ ಕೆ 

ಚಂದ್ರ ಈಸ ಷು ಗತಿ ೨೨ನೆ ಮೇಳಕತನೆ ಖರಹೆರಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗಮರಿಸ 

ಚೆಂದ್ರವಂತುಖ--ಇದು ಬೃಹದ್ಧರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮಲ್ಲಾರ 

ರಾಗದ ಒಂದು ದಾಸೀರಾಗದ ಹೆಸರು 

ಚಂದ್ರ ರೇಖ---ತಂಜಚಾವೂರಿನ ಕೊನೆಯ ನಾಯಕ ವಂಶದ ದೊರೆ ವಿಜಯ 

ರಾಘವ ನಾನ (೧೬೩೩-೧೬೭೩) ಆಸಾ ್ಲನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ. 

ಜೆಂಗಳ್ವ ಕಾಲಕವಿ ವಿರಚಿತವಾದ «ರಾಜ್ಯಗೋಪಾಲ ಐಲಾಸ ಸಮಾ? ಎಂಬ ತೆಲುಗು 

ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಈ ಕಲಾವಿದೆಯ ಹೆಸರು ಹಲವು ಕಡೆ ಬಂದಿದೆ. 

ಚೆಂದ್ರರೇಖಾ (ಚಂದ್ರರೇಖ) 
(೧) ಈ ರಾಗವು ೫೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೇಮವತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿ ಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿ ದಮಗರಿಸ 

(೨) ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳವ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗವು ಇದೇ 

ಹೆಸರನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ 

ಆ: ಸರಿಗಪನಿದನಿಸ 
ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 

ಚಂದ್ರರೇಖಪ್ರ್ರಿಯ —ಈ ರಾಗವು ೧೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಕುಳಾಭರಣದ 

ಒಂದು ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಪಗರಿಸ 
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ಚಂದ್ರವದನ---ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸನಿಸರಿಗಮವನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಚೆಂದ್ರವಾನ್ ಇವರು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. 

ಬೆನಾರಿಸ್ ಶೈಲಿಯ ಬದರೀಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಶ್ರ ಎಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ತಬಲಾ 

ವಾದನವನ್ನು ಕಲಿತರು. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ 

ಸಮೆ ಳನಗಳಲ್ಲಿ ತಬಲಾ ಮಡಿಸಿ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾ ಕೆ ಈಗ ೨೫ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ 

ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಕಲ್ವತ್ತಾ ದಲ್ಲಿ ನಿತಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಲಾವಿದ 

ರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ಸುಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಬಲಾ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸರು 

ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ ಎ. ಎಸ್ (೧೯೦೫) ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯನವರು 
ಮೈ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ವೀಣೆ ಶಾಮಣ್ಣ ನವರು ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ 

ನವರ ಸೋದರಳಿಯ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ಭಾಗಮ್ಮನವರು ಸವಿತಾಪದ ಬಂಧು. 

ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯನವರು ತಮ್ಮ ಎಂಟಿನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶೇಷಣ್ಣ ನವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ 

೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಅವರ es ನಾವಾ ಕಡಿ ಸಂಚರಿಸಿದರು. 

ಚಿತ್ರ ಶಿಲ್ಪಿ ವೆಂಕಟಪ್ಪ, ತಿರುಮಲೆ ರಾಜಮ್ಮ ಮತ್ತು ಭೀಮರಾವ್ ಇವರ ಸಹೆ 

ವಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದರು. ೧೯೨೭ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ 

ಪಡೆದರು. ೧೯೩೨ರಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ಭಾರತಾದ್ಯಂತ 

ಪ್ರವಾಸಮಾಡಿ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಜೀರಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೊಂಬಾಯಿನ 

ಸಿತಾರ್ ವಾದಕ ಹಲೀವರತ್ ಜಾಫರ್ ಖಾನರೊಡನೆ ಜುಗಲ್ಬಂದಿ ಕಚೇರಿ 

ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ವೈಣಿಕ ಪ್ರವೀಣ, ವೀಣಾವಾದನ ಪ್ರವೀಣ ಎಂಬ 

ಬಿರುದುಗಳಿವೆ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ವೇಮು ಮುಕುಂದ, ಆರ್.ವಿ ಪ್ರಭಾಕರರಾವ್, 

ಹೆ. ಎಸ್. ಚೆಂಗಲರಾಯಪ್ಪ ಮುಂತಾದವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. 

ಚಂದ ದ್ರ ಶೇಖರಯ್ಯ ಆರ್.(೧೯೧೫) ಮೈಸೂರು ಸಹೋದರರೆಂದು 

ಹೆಸರಾದ ಸಶೋದರ ಚತುಷ್ಟ ಯರಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯನವರು ಹಿರಿಯರು. 

ಆಸ್ಥಾನ ವಿದಶ್ವಿಂಸರಾಗಿದ್ದ ಸಟ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಶಿಷ್ಯೆ ಯಾಗಿದ್ದ ಇವರ ತಾಯಿ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ 

ವೈಣಿಕ ಮತ್ತು ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು ತಂದೆ ಬಿ. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸಂಗೀತ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ ತಾಯಿಯವರಿಂದ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 

ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಿಮೆಯನ್ನು ಪಡೆದರು... ಸುಮಾರು ೫೦ 

ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ವೇದಿಕೆಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ 

ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥ ್ಲಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ರವಾಸ ದಾಡಿ ಔಂಗ್ಲೆ ೦ಡ್, ಹಾಲೆಂಡ್, ಬೆಲ್ಜಿ ಯಂ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ 
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ಪಶ್ಚಿಮ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಟಿರ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಲವಾರು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು 

ನಡೆಸಿದಾ ರೆ. ೧೦೮ ಮಹಾ ಮಾರ್ಗತಾಳಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಿತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ 

ಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ವತ್ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮ್ಮೇಳನ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ೧೯೩೮ರಿಂದ ತೆಲುಗು, 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಒಂಂಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವರ್ಣ, ಕೃತಿ, ತಿಲ್ಲಾನ ನೈ ದೇವರ 

ನಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಗೇ :ಯಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನೂ , ತ್ರಿ 3 ಪುರಸುಂದರೀ LE ಇ ತಿಗಳನ್ನೂ 

೧೦೮ NS ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲವಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿ ಬಳಕೆಗೆ ತಂದು ಈಗಿನ 

ಪ್ರಮುಖ ವಾಗ್ಗೆ €ಯಕಾರರ ಪಂಕ್ರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದಾ ಕ. ೧೯೪೫ರಲ್ಲಿ ವರಲಕ್ಷಿ ತ 

ಅಕಾಡೆಮೀಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೆನ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಎಂಬ ಸಂನ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದರ 

ಪ್ರಧಾನಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ಸಾವಿರಾರು ಮ್ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾ ಕೆ. 

ಇದಲ್ಲನೆ ನೂರಾರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಸಾ ನಗಳನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿ 

ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರಿಗೆ ೫೦ಕ್ಟೂ ವಿತಾರಿ ಬಿರುದುಗಳು ಸೆನ್ಮಾನಗಳು ಸಂದಿವೆ. 

ಇವರು ಗಳಿಸಿ ರುವ ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂನೀತರತ್ನ್ನಾ ಕರ, ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಕೋವಿದ ಎಂಬುದು 

ಮುಖ್ಯವಾದ.ವು. ಆಜ ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕ ತಿಗಳ ಸೇವೆಗೆ ನಾನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ 

ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಅಧ್ಯಯನವು ಇವರ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ 

ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರಯ್ಯ 

ನವರು ಒಬ್ಬ ಮೈ ಸೂರಿನ ಹಿರಿಯಕಲಾವಿದರು. 

ಚಂದ್ರಶೇಖರೇಂದ್ರ ಸರಸತಿ ಇವರು ಕಾಂಚಿಕಾಮ ಕೋಟ ಪೀಠದ 

ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. (೧೭೨೯-೧೭೮೯ ಕ್ರಿಶ) ತಿವಾಷ್ಟಪದಿ ಅಧವಾ ಶಿವಗೀತಿ 

ಮಾಲಾ ಎಂಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ ಇದನ್ನು ಜಯದೇವ ಕವಿಯ 

ಗೀತಗೋವಿಂದ ಕಾವ್ಯದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರ 

ವಿಷಯವು ಈ ಕಾವ್ಯದ ವಸ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ೨೦ ಹಾಡುಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು 

ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ರಾಗಗಳು ಮತು ತಾಳಗಳಿಗೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪತಿಹಾಡಿನ 

ಮೇಲೆ ಸೂಚಿಸಿರುವ ಜಯದೇವನ ಅಷ್ಟಪದಿಯಂತೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು. 

ಚಂದ್ರಶೇಖರನ್ ಎಂ--(೧೯೩೭) ಇಂದಿನ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಪಿಟೀಲು 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾದ ಚಂದ್ರ ಶೇಖರನ” ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಯಾವರಂ (ಮಯೂರಂ) 

ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು ಇವರ ತಾಯಿ ಜಾರುಬಾಲ ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ 

ಟ ಕೆ ಜಯರಾಮ ಅಯ್ಯರ್ರವರ ಶಿಷ್ಯೆ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಪಿಟೀಲು ವಾದಕರು. 

ಚಂದ್ರ ಶೇಖರನ"ಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತಜ್ವರ ಬಂದು ಸ ಹೋದುವು. 

ಪಾಶಾ ಪ್ರತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಿಸಿದರೂ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿಲ್ಲ. 

ಇವರು ತಮ್ಮ ಏಳನೆಯ ವಯಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತಾರುಯವಕ ಪಿಟೀಲು ವಾದನದಲ್ಲಿ 

ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ೧೧ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ "ಮುದ್ರಾ ಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ 
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ವಾದ್ಯ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ ಪಡೆದರು. ೧೯೫೧ರಲ್ಲಿ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಧಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದರು. ೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ 

ಬ. ಜೌಡಯ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಜಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಪಿಳ್ಳೆಯವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆದರು. 
೧೯೭೫ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕಿನ ವಸೀರ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 

ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿ ವಾದ್ಯ ರತ್ನಾಕರ ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆದರು. ಇವರ ವಾದನದಲ್ಲಿ 

ನಾದಸೌಖ್ಯ, ಗಮಕ ಪೂರಿತವಾದ ಸಂಚಾರಗಳು, ರಾಗದ ಸೊಬಗು, ಪಾಂಡಿತ್ಯ 

ಪೂರ್ಣವಾದ ಸ್ವರಕಲ್ಪನ್ಕೆ ಇಂಪು, ಮೆರುಗು, ಭಾವ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವೆ. ಹೈದಯ 

ಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಶೈಲಿಗೆ ಇವರು ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಗಾಯನದಲೂ 

ಪರಿಶ್ರಮವಿದೆ. 

ಚೆಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ತ್ರಿ--ಇವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಗ್ಗೇಯ 

ಕಾರರು. ಬಾಲಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಅಂಕೆತವಿರುವ ಹಲವು ಜಾವಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿ 

ಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ ರಿ 

ಸನಿದಪಮಗಾರಿಸ 

ಚೆಂದ್ರಹಸಿತ ಈ ರಾಗ ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 
ಅ; ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಚೆಂದ್ರ ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ನವಗ್ರಹ ಹೆಸ್ತ ಮುದ್ರೆ. ಎಡಗೈ ಯಲ್ಲಿ 

ಅಲಪದ್ಮ ಬಲಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಪತಾಕ ಹೆಸ್ತ ಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು ಚಂದ್ರಹೆಸ್ತ ಸ 

ಚಂದ್ರಿಕಾ (೧) ಈ ರಾಗವು ೨ನನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೀರವಾಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 

(೨) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವು ೧೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹಾಟಕಾಂಬರಿಯ 

ಒಂದರಿ ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ; ಸನಿಪಮಗರಿಸ 

ಚಂದ್ರಿ ಕಾಗೌಳ-- (೧) ಈ ರಾಗವು ೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮತೋಡಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 



ಷ್ಲಿ೭ಲ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಆ: ರಿಗಪಪದಸ 
ಅ: ದಪಮರಿಸ 

(೨) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ 

ಗೌಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸಿ 
ಅ; ಸನಿದಪಮಗಸ 
ಚಂದ್ರಿಕಾಧವಳಿ- ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅನ: ಸನಿದಪಮಗಸ 

ಚಂದ್ರಿಕಾಭೈರವಿ--೧೮ನೆ ಶತಮಾನದ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥವಾದ 

ತಮಿಳಿನ "ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತಿರಂ? ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಚಂಪಕವತಾಲಿ--ಈ ರಾಗವು ೧೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯುಕಾಂತನ ಒಂದು 

ಸ 

ಸ 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆಃ ಸರಿಗಪವನನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಚಂಪಕಲತಾ---ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಂಕಾರ ಧ್ವನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದವನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗಮರಿಸ 

ಇತಂಪಕವಿದಾರಿ_-ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಗಮಪರನಿದಮಪದನಿದಸ 

ಅ: ಸಥಿದನಿಮದಮಗರಿಗಸ 

ಚೆಂಚುಕಾಂಭೋಜಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಗರಿಪಮದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿಪನಿಮಗರಿಸ 

ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವರಸ್ಸಾನಗಳ್ಕೂ ತಿರುವುಗಳೂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವ ರಾಗ. 

ಶೃಂಗಾರ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ 

4 ವರರಾಗಲಯಜ್ಜುು ಲು? ಎಂಬ ಈ ರಾಗದ ಕೃತಿಯು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ಚೆಂಬೈ ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಾಗವತರು--(೧೮೯೬-೧೯೩೫) ಚೆಂಬೈ ವೈದ್ಯನಾಧ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಪ ಲು 

ಭಾಗವತರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕರಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕ್ಲೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಿಸಿದರು. ಇವರು 

ಕೇರಳದ ಪಾಲ್ ಘಾಟ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚೆಂಬೈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ 

ಧೊಂಡಕುಳದಿ ಅನಂತರಾಮ ಭಾಗವತರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. 

ವೈದ್ಯನಾಧರಿಗೆ ತಂದೆಯೇ ಗುರು. ಆರನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಶಾರೀರದ 

ತೊಂದರೆಯುಂಟಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಟೀಲುವಾದ್ಯವನ್ನು ಮಡಿಸಲು 

ತೊಡಗಿದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಶಾರೀರವು ಸರಿ ಹೋಯಿತು. ತಮ 

೨೨ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ೧೯೧೮ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನ ಗೋಖಲೆ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಮ ಕಚೇರಿ 

ಯನ್ನು ಮಲೆಕೋಟಿ ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿಪಿಳ್ಳೆ, ಅಳಗನಂಬಿ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ 

ಯವರ ಪಕ್ತವಾದ್ಯದೊಡನೆ ಹಾಡಿ ರಸಿಕರನ್ನು ಮಂತ್ರಮುಗ್ಬರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ೧೯೩೨ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದರು. 

ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿಹಿಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಅಳಗನಂಬಿಯ ನಂತರ ಮೈಸೂರು ಚೌಡಯ್ಯ ಮತ್ತು 

ಪಾಲಘಾಟ್' ಮಣಿಅಯ್ಯರ್ರವರ ಹಕ್ಕವಾದ್ಯಗಳೊಡನೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ 

ತಜೀರಿಗಾಯೆನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಚೆಂಬೈ ಯವರು ತಮ್ಮ ೯ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ 

ಗಾಯನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. 

ಮೈಕ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವರ ಕಂರಶ್ರೀ ಸಾವಿರಾರು ಜನರಿಗೆ ಕೇಳಿಸುವಂತಿತ್ತು 

ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಶಾರೀರದ ತೊಂದರೆ ಒದಗಿದ್ದಾಗ ಗುರುವಾಯೂರು ಅಪ್ಪನ್ 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ದಿ ಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಪುನಃ ಅದೇ ಸೊಗಸಾದ ಶಾರೀರವನ್ನು 

ಪಡೆದರು. ಕಂಚಿನಕಂಠ, ಮಹತ್ತರ ಸಾಧೆನೆ, ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಸಂಯಮದ ಪರಿಶುದ್ಧ 

ವಾದ ಜೀವನ, ದೈವಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶರಣತೆ ಇವು ಇವರ ಯಶಸ್ಸಿನ 

ಗುಟ್ಟು. ಇವರ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ರಮಾಣ, ಲಯದಬಿಕ್ಯಟ್ಟು, ನಾದದಲ್ಲಿ 

ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ಶ್ರು ತಿಶುದ್ಧ ತೆ ಇವುಗಳು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದುವು ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಯಾದರೂ ಲೀಲಾಜಾಲವಾಗಿ ಹಾಡೆಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, 

ಮದ್ರಾಸ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು 

ಬಿರುದುಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಗಳು ದೊರಕಿವೆ. ಹಾಸ್ಯಪ್ರಿ ಯರೂ, ಸರಳ ಜೀವಿಗಳೂ, 

ಸದಾಚಾರ ಸಂಪನ್ನರೂ ಹಾಗೂ ತರುಣ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಬೆಳಕಿಗೆ 

ತರುವ ಹಿರಿಯ ಗುಣವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಜೆಂಬೈೈೆ ನಾರಾಯಣನ್ 

ಮತ್ತು ಜೇಸುದಾಸ್ ಪ್ರಮುಖರು. 

ಜೆಂಡ-- ಜೆಂಡ ಅಧವಾ ಚಂಡೆವಾದ್ಯವು ಕೇರಳ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 

ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಾದ್ಯ. ಮೃದಂಗದಂತಿರುವ ದೊಡ್ಡ ವಾದ್ಯ. 

ಇದರ ಶಬ್ದವು ಬಹಳ ಕರ್ಕಶ ಮತ್ತು ಬಹು ದೂರಕ್ಕೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ಶಬ್ದ 
ಕೇಳಿದೊಡನೆ ಜನರು ತಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವಾಲಯದ, ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಅಂದು ರಾತ್ರಿ 
ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಥವಾ ಕಥಕಳಿ ನಡೆಯುವುದೆಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ. ಯಕ್ಷಗಾನ ಅಧವಾ 
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ಬಯಲಾಟಿಗಳಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸರ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಮದಂಗದೊಡನೆ ಘೋರವಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ 

ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಈ ವಾದ್ಯವು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುತ್ತಿ ಗೆಗೆ ನೇತುಹಾಕಿ 

ಕೊಂಡು ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಸಲಾಕೆಗಳಿಂದ ಬಡಿಯುತ್ತಾರೆ.  ಹರಿಣತರಾಗಿರುವವರು 

ಬಾರಿಸುವುದು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ಜೆಂಪಟ ಇದು ಕಥಕಳ. ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಆದಿತಾಳದ ಹೆಸರು. 

ಛ--ಸದಾತಿವ, ನಿಶಾಚರ ಎಂಬ ನಾನಾರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ತ ತ್ ರಾಗವು ೬೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪಮುರಿಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗ ರಿಸ 
ಛಾಪುತಾಳೆ ಇದು ದೇಶೀ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಅತ್ಯಂತ ಪುರಾತನವಾದ 

ಒಂದು ಕಾಲಕ್ರಿ ಯೆ. ಈ ತಾಳದಲ್ಲಿ ೬ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಿವೆ. ಛಾಪು 

ತಾಳಗಳು ಲಯ ವಿನ್ಯಾಸದ ವಿಷರ್ಯಯವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಅಂದರೆ ತಾಳಾಕ್ಷರ 

ಕಾಲವನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕ್ರಿಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದು. ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ 

ಛಾಪುತಾಳಗಳೆಲ್ಲವೂ ಎರಡು ಘಾತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ ಛಾಪುತಾಳದಲ್ಲಿ 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾಲ್ವ್ರು ವಿಧಗಳಿವೆ. 

(೧) ಮಿಶ್ರಛಾಪು (೩4 ೪- ೭) ಇದು ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲದ ಒಂದು 

ಘಾತ,ತರುವಾಯ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲದ ಒಂದು ಘಾತವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಶ್ಯಾಮಾಶಾಶ್ರಿಗಳ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಛಾಪು ಪುವಿನ ದಲ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ 

ಕಾಲವಿದ್ದು ನಂತರ ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಮ ಪ್ರಮಾಣವು ಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 

ವಿಲೋಮ ಛಾಪು ಎಂದು ಹೆಸರು. 

(೨) ಖಂಡಭಾಪು (೨-4೪ ೩- ೫) ಇದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಘಾತವು ಎರಡು 

ಅಕ್ಷರಕಾಲವನ್ನೂ ಎರಡನೆಯ ಘಾತವು ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲವನ್ನೂ ಹೊಂದಿರು 
ತ್ತದೆ. ಈ ತಾಳದ ಆಕ್ಷರಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣವು ಮಿಶ್ರ ರುಂಪೆತಾಳದ ಅರ್ಧೆದಷ್ಟಿರುವುದ 

ರಿಂದ ಇದನ್ನು ಅರರುಂಪ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. 

(೩) ತಿಶ್ರಛಾಪು (೧-೨-೩) ಇದರ ಮೊದಲ ಘಾತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ 

ಕಾಲ. ನಂತರ ಎರಡನೆಯ ಘಾತಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣವಿರುತ್ತದೆ 

(೪) ಸಂಕೀರ್ಣ ಛಾಪು (೪-4 ೫-೯) ಇದರ ಮೊದಲ ಘಾತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು 

ಅಕ್ಷರ ಕಾಲವೂ, ಎರಡನೆಯ ಘಾತಕ್ಕೆ ಐದು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲಪ್ರಮಾಣವೂ 

ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಳವನ್ನು ಪಲ್ಲವಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಮಿಶ್ರಛಾಪು ಮತ್ತು ಖಂಡಛಾಪು ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಪುತಾಳದ ವೈವಿಧ್ಯತೆ 
ಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 
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ಒಂದು ಕೃತಿಯ ತಾಳವನ್ನು ಛಾಪುತಾಳ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಮಿಶ್ರಛಾಪು 

ತಾಳವೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು 

ಛಾಯಕೌಶಿಕ ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ 

ಗೌಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪನಿ ಸ 

ಅ: ಸರಿದಪಮಗರಿಸ 

ಛಾಯತಾ--(೧) ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭ್ರೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ ಇದೊಂದು ಉಭಯ ವಕ್ರ ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಪನಥಿ ದ” ನಿಸ 

ಅಃ CEE SIE, ಸ 
(೨) ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

(೩) ನಾರದನ ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಚಂದ್ರಾಂಶ ರಾಗ 

ವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

(೪) ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ ಇದು ೨೦ ಭಾಷಾಂಗ 

ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. 

(೫) ಸಂಗೀತ ನಾರಸಂಗ್ರಹೆವೆಂಬ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ೨೪ ಶ್ರುತಿ 

ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ೧೭ನೆ ಶ್ರು ಯು ಹೆಸರು. 

ಛಾಯಾಗೌಡ ನಾರದ ವಿರಚಿತ ಸಂಗೀತಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರಾಗ ಸಂಗೀತ ಸಮಯ ಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಈ ರಾಗವು ಒಂದು ಉಪಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಛಾಯಾಗೌೌರಿ ಈ ರಾಗವು ೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ನೇನಾವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಗಮಪನರಿದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮರಿಸ 
ರಾಗತಾಳ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವು ಮಾಯಾ 

ಮಾಳವಗೌಳದ ಜನ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಛಾಯಾಗೌಳ(೧) ಈ ರಾಗವು ೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾನಮೂರ್ತಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ, 

ಆ: ಆ... 

ಅಃ ಸದನಿಪಮಗಸರಿಸ 

(೨) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ತ ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ 

ಗೌಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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(ಅ) ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗೆಸರಿಸ 

(ಆ) ಆ: ಸರಿಮಪ ದಸಮಪದಸ ಸರಿಸ 

ಅ: ಸಠಿದದಪಮಗಸರಿಸ 

ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು « ಸರಸ್ವತ್ಯಾ? ಎಂಬ ಸೃತಿಯನ್ನು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಛಾಯತಾತರಂಗಿಣೆ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ 

ರಾಗದ ಒಂದು be Sl 

ಆ: ಸರಿಮಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಉಪಾಂಗರಾಗ. ವಕ್ರಷಾಡವ ಸಂಪೊರ್ಣರಾಗ. ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ನಿಷಾದವು 

ರಾಗಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು, ಮಧ್ಯಮ, ನಿಷಾದಗಳು ಪರಸ್ಪರ ವಾದಿಸಂವಾದಿಗಳು. 

ಹಾಸ್ಯ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರ ರಸಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. 

ತ್ಯಾಗರಾಜ ಎರಚಿತಶಾದ *ಶೈಪ ಪಜೂಚಂಟಿಕು "ಜೀರಾ ರಾಮ? ಮತ್ತು «ಇತರ ದೈವ 

ಮುಲವಲ” ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಸ್ವಾನಿಂ ದೀಕ್ಷಿತರು ರಚಿಸಿರುವ «ಸರಸ್ವತೀ ಛಾಯಾ 

ತರಂಗಿಣಿ? ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಈ ರಾಗದ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸ್ಸ ತಿಗಳು. 

ಯಾಯಾತೊಡ್ಡಿ —ಪಾಶ್ವ ದೇವವಿರಚಿತ " ಸಂಗೀತ ಸಮಯುಸಾರವೆಂಬ 

ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ WE ರಾಗ. 

ಛಾಯಾತೋಡಿ- ಪ್ರಾಚೀನ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವನ್ನು 

ತೋಡಿಯ ಒಂದು ಉಪಾಂಗರಾಗವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಛಾಯತಾನಟ್ಟಿ--ಪಾರ್ಶ್ವದೇವ ವಿರಚಿತ ಸಂಗೀತ ಸಮಯಸಾರವೆಂಬ 

ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕೆರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಈ ರಾಗವು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಛಾಯಾನಾರಾಯಣಿ- ಈ ರಾಗವು ೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ತಾನರೂಪಿಯರಿ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ಆಃ ಸ ಪದನಿಸ 

ಅಃ RA 

ಛಾಯಾನಾಟಿ--ಈ ರಾಗವು ೩೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಗಧೀಶ್ವರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. K 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಸನಿಪಮರಿಸ 

ಇದೊಂದು ಏಕಸ್ವರ ವಕ್ರರಾಗ. ಔಡವಹಾಡವ ಉಪಾಂಗರಾಗ. ರಿಷಭ, 
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ಮಧ್ಯೆಮ ಮತ್ತು ಧೈವತವು ಜೀವ ಸ್ವರಗಳು. ಈ ರಾಗವು ರಾಗತಾಳ ಚಿಂತಾಮಣಿ 

ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿರಚಿತವಾದ 

«ಇದಿ ಸಮಯಮುರಾ” ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ “ಭೋಗ ಛಾಯಾ ನಾಟಕ? 

ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು. 

ಛಾಯಾನಾಟ--ಇದು ನಾರದ ವಿರಚಿತ ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದವೆಂಬ 

ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಛಾಯವಾಚಾೌಳಿ ಈ ರಾಗವು ಆನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆನುಮತೋಡಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಜೆ 

ಆ: ಸರಿಗಮಸಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿವದಮಗರಿಸ 
ಛಾಯಾಮಾರುವಈ ರಾಗವು ೪೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧವಳಾಂಬರಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗರಿಗಮದನಿದಸ 
ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಛಾಯತಾನತಾಳಪಿ-- ಈ ರಾಗವು ೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೇನಾಪತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪದನಿದಸ 
ಅ: ಸನಿದವಮಗಮನರಿಸ 
ಛಾಯತಾರಾಗ--ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಸ್ವರಸಮೂಹ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಗ 

ದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ವಾಗುವ ರಾಗ. ಉದಾ : ಹುಸೇನಿರಾಗ. 

ಛಾಯಾರುದ್ರ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪಮದನಿಸ 

ಅ: ಸದನಿಪಮಗರಿಸ 

ಛಾಯತಾಲಗತಾಳ --ರಾಗಗಳಂತೆಯೇ ತಾಳಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ, ಛಾಯಾಲಗ 

ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣವೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ತಾಳಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನದಿಂದ 

ಆಗುವ ತಾಳಕ್ಕೆ ಛಾಯಾಲಗತಾಳವೆಂದು ಹೆಸರು. ಎರಡಕ್ಟ್ರೂ ಹೆಚ್ಚು ತಾಳಗಳ 

ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣಗಳ ಸಮ್ಮಿಳನದಿಂದಾಗುವ ತಾಳವು ಸಂಕೀರ್ಣ ತಾಳ. ಉದಾ : 

ಸಿಂಹನಂದನ ತಾಳ. 

ಛಾಯಾಲಗೆರಾಗ--ರಾಗವಿಸ್ಮಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ರಾಗದ 

ಛಾಯೆಯು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡು ಬರುವ ರಾಗಕ್ಕೆ ಛಾಯಾಲಗರಾಗವೆಂದು ಹೆಸರು, 

ಇದನ್ನು ಸಾಲಂಗರಾಗ ಮತ್ತು ಸಾಲಗರಾಗ ಎಂದು ಹೇಳುವುದುಂಟು. 
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ಛಾಂಶಳಾವತಿ-(೧) ಈ ರಾಗವು ೧೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದರಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಛಾಯಾವತೀಂ ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ 
(೨) ಇದು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ೧೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ. 

ಭಛಾಯತಾವರ್ಧನಿ ಈ ರಾಗವು ೬೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧಾತುವರ್ಧನವಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ: ಸರಿಗಮದಥಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಛಾಂತತಾನೇಳ---ಈ ರಾಗವು ೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾನಮೂರ್ತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಪದನಿಸ 
ಆ: ಸದನಿಪಮಗರಿಸ 

ಛಾಯರಾವೇಳಾವಳಿ- ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು 

ವೇಳಾವಳಿ ರಾಗದ ಒಂದು ಉಪಾಂಗರಾಗವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಛಾಯಾಸಿಂಧು--ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುುಂಕಾರ ಧ್ವನಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಣಗ. | 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 

ಛಾಂತಾಲಗಸೂಡ- ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಬಂಧೆ. ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು 

ಮಧ್ಯೆ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸೂಡ್ಕ ಆಲಿಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿಪ್ರಕೀರ್ಣ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ 

ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸೂಡ ಪ್ರಬಂಧಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧ ಸೂಡ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಲಗ 
ಅಥವಾ ಸಾಲಗ ಸೂಡ ಎಂಬ ಎರಡು ಬಗೆಗಳಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸಪ್ತ 
ತಾಳಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪ್ರಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಲಗ ಸೂಡಗಳು ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ. 

ಸುಮಾರು ೧೮ನೆ ಶತಮಾನದವರೆಗೂ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿನ ಕಾಲದ ಬಹು 

ಭಾಗವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತಿ ದ್ದುವು. 

ಛಭಾಯತಾಸೈೆಂಧವಿ--ಈ ರಾಗವು ೧೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೋಕಿಲ ಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪಥಿಸ 

ಅ: ಸಥಿದಪಮಗರಿಸ 
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ಛಾಯಾಶೋಭಿತೆ ಈ ೨೨ನೆ ಮೇಳ ಕರ್ತಖರಹರ ಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮ ಪ್ರದಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮದಮರಿಗರಿಸ 

ಛಂದೋಧರೀ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪದರನಿಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಛಂದೋವತಿ-- ಭರತ ಮುನಿಯ ದ್ವಾವಿಂಶತಿ ಶ್ರುತಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಇದು 

ನಾಲ್ಕನೆ ಶ್ರು ತಿಯ ಹೆಸರು. ಇದು ಷಡ್ಡದ ನಿಯತಶ್ರುತಿ. 

ಜವಾನರ, ಶೂಲೀ, ಲಂಬೋದರೀ, ದೀರ್ಥಬಾಹು, ನಂದೀ, ಸುರಾಧಿಪ 

ಇತ್ಯಾದಿ ನಾನಾರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ಜಕ್ಕಿ-ದಕ್ತಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಮದ್ದಲೆ. ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವೃದ್ಧಾ ಚಲದ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿದೆ. ಇದನ್ನು 
ಉತ್ಸವಕಾಲದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾ ರೆ. 

ಜಕ್ಕಿನಿದರು--ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಪರಂಪರಾಗತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವ 
ಮತ್ತು ಹಾಡುವ ಒಂದು ವರ್ಗದ ಜನರು. ಇವರಿಗೆ ಜಕ್ತುಲು ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಇವರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಜಕ್ಕೈನಿದರು ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಇಜ-ಗೆಣ- ಲಘು ಗುರು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ಮೂರು ಮೂರಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರೆ 

ಎಂಟು ವರ್ಣಗಳಾಗುವುವು. ಲಘು ಗುರು ಲಘು ವಿರುವುದು ಜಗಣ. ಉದಾ: 

ಸುರಾಜ್ಯ ಮದಿರ್ಕೆ. 

ಜಗರುುುಂಪ--೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ೮೩ನೆ ತಾಳ. ಇದು ಜ್ಯ 

ಮಾತ್ರೆ ಗಳು ಅಧವಾ ೧೩ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲವುಳ್ಳ ತಾಳ ಮತ್ತೊಂದು ಮತದ ಪ್ರಕಾರ 

ಇದು ಒತ್ತೆ ಮಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ೧೫ ಅಕ್ಷರಕಾಲವಿರುವ ತಾಳ. 

ಜಗನ್ಮಣಿ-ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭ್ಛೆರವಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಗಮದವನಿಪದವನಿಸ 

ಅ: ಸಪಮಗರಿಸ 
ಜಗೆನ್ಮಾತ--ಈ ರಾಗವು ೩೦ ನೆ ಮೇಳ ಕರ್ತ ನಾಗಾನಂದಿನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಪದಪಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗಸ 
25 
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ಜಗನ್ಮೋಹನ- ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ೩೮ನೆ ಮೇಳದ 
ಹೆಸರು. 

ಜಗನ್ಮೋಕಹನಂ--ಈ ರಾಗವು ೩೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಜಾಲಾರ್ಣವದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಮಪದಸನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಜಗನ್ಮೋಹಿನಿ ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗಾಳದ 
ಜನ್ಯರಾಗ. ವ 

ಆಃ ಸಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗಾರಿಸ 

ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಗಾಂಧಾರ, ನಿಷಾದಗಳು ರಾಗ ಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು ಹಾಗೂ 
ವಾದಿ ಸಂವಾದಿಗಳು. ಗಮಕ ವರಿಕ ರಕ್ಷೆರಾಗ. ವೀರರಸ ಪ ಪ್ರಧಾನರಾಗ. 
ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮಾಮವ ಸತತಂ ಮತ್ತು ಶೋಭಿಲ್ಲು ಸಪ್ತಸ್ಪ ಸ್ವರ ಸ ರಚನೆಗಳು 
ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು. 

ಜಗನ್ಮನೋಹೆರಿ- ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಗಸ 
ಜಗದಂಬರಿ--ಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆಃ ಸಗಮಪದ ನರಿ 

ಅ: ದಾಪಮಪಗಾರಿಸನಿಸ 

ಜಗದ್ಭ ರಿ-ಈ ರಾಗವು ೫೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಿಶ್ವಂಭರಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
ಆಃ ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸರಿ ದಮಗರಿಸ 

ಜಗದೀಶ್ವರಿ--ಈ ರಾಗವು ೩೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಗಧೀಶ್ವರಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸರಿಗಮದ ಠಿ ಸ 

ಅ; ಸಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಜಗದೇಕಮಲ್ಲ (೧೧೩೮-೧೧೫೦ ಕ್ರಿಶ) ಇವನು ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಚಾಳುಕ್ಯ 

ವಂಶದ ದೊರೆ. ಶಾರ್ಜಾ ದೇವನು ಇವನನ್ನು ಬಹು ಭಕ್ತಿ ಜು ಸ್ತೊ (ತ್ರ 
ಮಾಡಿದ್ದಾ ನೆ. ಇವನಿಗೆ ಪ್ರತಾಪ ಚಕ್ರ ವರ್ತಿ ಎಂಬ ಬಿರುದಿತ್ತು. ಅಸ್ಯ 
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ಅಭಿನವ ಗುತ್ತನ ಅನುಯಾಯಿ. ಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ವಿಷಯಕವಾದ ಸಂಗೀತ 

ಚೂಡಾಮಣಿ ಎಂಬ ಐಮ ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವ ಗ್ರಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 

ಸುಮಾರು ೧೮೦೦ ಶ್ಲೊ ಕಗಳಿವೆ. ಸಂಗೀತ ಚೂಡಾಮಣಿ ಸಾರ ಎಂಬುದು ಇದೆರ 

ಸಂಗ್ರಹವಾದ ಗ್ರಂಥ «ಸಂಗೀತ ಚೂಡಾಮಣಿ'ಯು ತಾಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ 

ಆಧಾರ ಭೂತವಾದ ಗ್ರಂಥ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಮಾಣ ಗ್ರಂಥವಾಗಿ ಪಾರ್ಶ್ಚದೇವನು 

ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವು ಮೈಸೂರಿನ ವರಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸಂಗೀತ ಅಕಾಡೆಮಿ 
ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಜಗಾಭರಣ--ಈ ರಾಗವು ೬೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಚಸ್ಪತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಮಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮರಿಸ 
ಜಗಾಂಗನ- ಈ ರಾಗವು ೪೨೨ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ರಘುಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮರಿಗಮರಿಸ 

ಜಬಾಧರಿ--ಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮ ಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 

ಜಟಪಲ್ಲ ಗೋಷಾಲ--ಜಟಪಲ್ಲವಾರು ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಪದಗಳ ವಾಗ್ಗೇಯ 
ಕಾರ ತನ್ನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ಅಂಕಿತ. 

ಜಟಿ- ಇದು ಕಟಪಯಾದಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಮಿಶ್ರಜಾತಿ ಆಟತಾಳಕ್ಕೆ 
ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಹೆಸರು. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೧೮ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 

ಜತಿ--ತಕ ತರಿಕಿಟ ನಕ ತದಿಂಕಿಣತೊಂ ಎಂಬ ಮೃದಂಗದ ಮಡಿಕಾರ 

ಅಥವಾ ಜತಿಗಳು. ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪಾಟ ಎಂದೂ, ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯಟ್ಟು 
ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಜತಿಸ್ಟರ-_ಇವು ತಾಳದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗದ ಜತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 
ರಚನೆಗಳು ಇವಕ್ಕೆ ಪಾಟ ಎಂದೂ ಶೊಲ್ಯಟ್ಟು ಎಂದೂ ಹೆಸರಿವೆ. ಇವು 

ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಜಿತಿಯೆನ್ನು ಹೋಲುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಸಲ್ಲನಿ ಮತ್ತು ಚರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಮೂರರಿಂದ ಐದು ಚರಣಗಳಿದ್ದು 

ಪ್ರಕಿಚರಣಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾತುಗಳಿರುತ್ತವೆ. 
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ಜತಿಸ್ವರದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಮುಕ್ತಾಯ ಸ್ವರಗಳು ಕೆಲವು ಸಲ ಒಂದಾವರ್ತ 

ಅಥವಾ ಅರ್ಧ ಆವರ್ತ ಜತಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಜತಿಸ್ವರಗಳನ್ನು 

ಪೊನ್ನಯ್ಯ, ವಡಿವೇಲು ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದಂ ಮುಂತಾದವರು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಧಾತು ಸಮಗ್ರ ಯುಕ್ತವಾದ ಈ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವರ ಸಲ್ಲವಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಕೆಲವು 
ತಿಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿಗಳು ಜತಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಜತಿಗಳು 

ಮತ್ತು ಸ್ವರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹೆ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಶಬ್ದ ಪಲ್ಲವಿಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

Be ಕತ್ತ ಜತಿಸ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಚರಣಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ 'ರಾಗಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಕೊನೆಯ 

ಆವರ್ತದ ನ ಸ್ವರಗಳು ಪಲ್ಲವಿಯ ರಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ 

ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳರ ಕೆಲವು ಜತಿಸ್ವರಗಳು ರಾಗಮಾಲಿಕಾ ಜತಿ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ 

ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ಜತಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಚೌಕಕಾಲ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆಮ ಕಾಲ 

ಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಹಾಡಬಹುದು. 

ಜೈತಶ್ರಿ €--ಸೋಮನಾಥನ ರಾಗ ವಿಬೋಧವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ರಾಗ 

ಇನಿಕ--ಪುರಾತನ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೫ನೆ ತಾಳದ ಹೆಸರು. ಇದರ 

ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೧೨ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಧವಾ ೪೮ ಅಕ್ಷರಕಾಲ, ಇದರ ಅಂಗಗಳು 

ನಾಲ್ಕು ಲಘು, ಎರಡು ಗುರು, ಎರಡು ಲಘು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು. 

ಜನಕ —ಜನ್ಯಪದ್ಧತಿ- ರಾಗಗಳನ್ನು ಮೂಲರಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳಿಂದ 

ಹುಟ್ಟದರಾಗಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡುವ ವೈಜ್ಞಾ ವಿಕ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಜನಕ-ಜನ್ಯ- 

ಪದ್ಧತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸಮರ್ಪಕವಾದ ತಾರ್ಕಿಕ ತಳಹದಿಯ 

ಮೇಲೆ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನಕ ರಾಗಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಕಣಾವರೋಹಣ 

ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅವುಗಳ ಜನ್ಯರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲರಾಗದ ಒಂದೋ, ಎರಡೋ 
ಸ್ವರಗಳು ಆರೋಹಣ ಅಥವಾ ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅಧವಾ ಎರಡರಲ್ಲೂ 

ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಜನ್ಯ ರಾಗಗಳಾದ ಭಾಷಾಂಗರಾಗಗಳು ಹುೂಲರಾನ ಬದ 

ಅನ್ಯ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತ ವೆ. 

ಜನಕರಾಗ- ಜನಕ. ರಾಗವೆಂದರೆ ಮೂಲರಾಗ. ತಂದೆಯಂತಿರುವರಾಗ. 

ಇವಕ್ಕೆ ಮೂರು ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ. 

(೧) ಇವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಹಣಾವರೋಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. (೨) ಇವು 
ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆರೋಹಣ ಅವರೋಹಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. (೩) ಇವುಗಳ 
ಆರಾ ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳ ಕಂಪನಗಳ ಮೌಲ್ಯವು ಒಂದೇ 
ವಿಧವಾಗಿದೆ. 

ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣಾರೋಹೆಣಾವರೋಣವಿದ್ದು, ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಸ್ವರಸಾ ಸ್ಥಾನ 
ಗಳಿರುವ 'ಜನ್ಯರಾಗವು ಅದರ ಜನಕ ಮೇಳದಿಂದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತನ ಬತ 
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ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಶಬ್ದ ಪರಿಮಿತಿ ಇರುವ ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ 

ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಶಬ್ದ ರು ಸ ಸರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಈ ವ ತ್ಯ್ಯಾಸೆ 

ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. “ಜನಕ ಮೇಳವಾದ ಇನು ತೋಡಿಗೂ ಜನ್ಯರಾಗವಾದ 

ತೋಡಿಗೂ ಈ ರೀತಿ ವ ತ್ರಾಸ ಉಂಟಾಗಿದೆ. ಈ ವ್ಯ ತಾ ಸವ ಬಹುಸೂಕ್ಷ್ಮ. 

ಜನಕ ಮೇಳಗಳನ್ನು ೧೨ ಸ್ನ ಕ್ವರಸ್ಥಾ ನತ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ RR ಅವ ಗಳಂಡುತಟಾದ 

ಜನ್ಮರಾಗಗಳನ್ನು ೨೨ ಶ್ರು ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನಕರಾಗಗಳಿಗೆ 

ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ, ಮೇಳರಾಗ, ಕರ್ತರಾಗ ಮತ್ತು ಮೇಳ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ೧೨ 

ಸ್ವರಸ್ಥಾ ತ್ಲ ನಗಳಲ್ಲೇ ೧೬ ಸ್ವರಗಳು ರೂಪುಗೊಂಡು ೭.೨ ಜನಕ ರಾಗಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ. 

'ಜನಾಕರ್ಷಣಿ_ ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರ ವಾಕದ ಒಂದೂ 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪಮದನಿಸೆ 
ಅ; ಸೆನಿದಪಮಗದಮಗರಿಸ 
ಜನತೋಡಿ--೭೨ ಮೇಳ ಪದ್ಧತಿಯ ಆನೆಯ ಮೇಳಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಅಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ವಾದ ಹೆಸರು. 

ಜನನಿ -ಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪದಧಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಗಸ 
ಜನಾನಂದಿ--ಈ ರಾಗವು ೪೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನವನೀತದ ಒಂದು ಜದ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಸ 

ಅ: ಸದಮಗರಿಸ 

ಜನಾನಂದಿನಿ__ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜವ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗರಿಗಮಪನಿದೆಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಗಮರಿಸ 

ಜನಾಂಡಜೋಳಿಕ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರ ಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪನಠನಿದನಿಷದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಗಮಗಸ 
ಜನರಂಜನವಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜವ್ಯರಾಗ. _ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪನಿಸ 
ಅ: ಸದಪಮರಿಸ 
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ಇದು ಉಪಾಂಗರಾಗ. ರಿಷಭ, ಧೈವತ ಮತ್ತು ನಿಷಾದಗಳು ಜೀವ ಸ್ವರಗಳು. 

ಬಹುರಂಜಕವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ ಶೃಂಗಾರ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ 

ರಾಗ. ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ ಸ್ಮರಣೇಸುಖಮು, ವಿಡಜಾಲದುರಾ, ನಾಡಾಡಿನ 

ಮಾಟ ಮತ್ತು ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ರವರ ಪಾಹಿಮಾಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ 

ಎಂಬ ರಚನೆಗಳು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು. 

ಜನ್ಮರಾಗವರ್ಗೀಕರಣ--ರಾಗಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜನಕ ಮತ್ತು 
ಜನ್ಯರಾಗಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ರಾಗಾಂಗವಲ್ಲದ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ಪಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ 

ಕೆಲವು ಸ್ವರಗಳು ವರ್ಜ ಕ್ರಿವೌಗಿರುವುದು, ಕ್ರಮ ಬದ್ಧವಾದ ಆರೋಹಣಾವರೋಹಣವು 

ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಅನ್ಯಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದು ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಗಳೆ ದೂ, ಉಪಾಂಗ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂಗರಾಗಗಳೆಂದೂ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಒಂದು ರಾಗದ ಒಂದು ಜನಕರಾಗದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ಆ ಮೇಳದ 

ಜನ್ಯರಾಗ ಉದಾ : ಕೇದಾರ ಗೌಳವು ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಜನ್ಯವೆಂದರೆ ಅದು 

ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಮೇಳದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಗ ಮತ್ತು ಧೆ 

ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ವರ್ಜ್ಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮೇಳಕ್ಕೂ ಈ ಜನ್ಮಕ್ಕೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. 

ಜನ್ಯರಾಗಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಬಹುದು. 

(೧) ಜನ್ಯಸಂಪೂರ್ಣ 

| 
ವಕ್ರ ಭಾಷಾಂಗ 

ಉಪಾಂಗ ಭಾಷಾಂಗ 

ಈ ರಾಗಗಳು ತಮ್ಮ ಜನಕ ಮೇಳದ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆರೋಹೆಣಾವ 

ರೋಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಭಾಷಾಂಗ ಅಥವಾ ವಕ್ರ ರಾಗಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಉದಾ : ಭೈರವಿ, ಮಾಂಜಿರಾಗಗಳು. 

ವರ್ಜೃರಾಗ 

EME 
| | 

ಕೌಡವ ಷಾಡವ 

ಕೌಡವಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿಪಿ 

ಉಪಾಂಗ ಭಾಷಾಂಗ 
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ಈ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳು ಲೋಹಪವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡವ ಷಾಡವಗಳೆಂದು ಸೂ ಲವಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 

ವರ್ಜ್ಯರಾಗಗಳು ಔಡವ ಹಾಡವ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ರೀತಿಯ ವಿವಿಧೆ ಆರೋಹೆಣಾವ 

ರೋಹೆಣ ಕ್ರಮದಿಂದ ಎಂಟು ಬಗೆಯಾಗಿವೆ. 

(೧) ಷಾಡವಸಂಪೊರ್ಜ--ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ಅವರೋಹಣ 

ದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವರಾಗ. 

ಉದಾ: ಕಾರಭೋಜಿ (ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸ ನಿದಪಮಗರಿಸ 

(೨) ಔಡವ ಸಂಪೂರ್ಜಾ---ಆರೋಹ್ಣಸಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ವರಗಳನ್ನೂ, ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ 
ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುವರಾಗ. 

ಉದಾ : ಧನ್ಯಾಸಿ (ಹನುಮತೋಡಿಯ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸಗಮಪನಿ ಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

(೩) ಸಂಪೂರ್ಣಷಾಡವ--ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಿದ್ದು ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ 

ಆರು ಸ್ವರಗಳಿರುವರಾಗ. 
ಉದಾ: ಮಾರ್ಗಹಿಂಡೋಳ (ನಠಚ್ಛೆ ರವಿಯ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಠಿಸ 

ಅ: ಸಠಿದಪಮಗಸ 

(೪) ಸಂಪೂರ್ಣ ಔಡವ- ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳು ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣ 

ದಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ವರಗಳಿರುವರಾಗ. 

ಉದಾ : ಸಾರಮತಿ (ನಠಭ್ಗೆ ಸೈರವಿಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸೆನಿದಮಗಸ 

(೫) ಷಾಡವ-ಷಾಡವ--ಆರೋಹೆಣಾವರೋಹಣಗಳಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ವರಗಳಿಗಿರುವ 

ರಾಗ. 

ಉದಾ :ಶ್ರೀರಂಜನಿ (ಖರಹರಪ್ರಿ ಯಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಮಗರಿಸ 
(೬) ಷಾಡವ-ಔಡವ- ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಆರು ಸ್ವರಗಳೂ, ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ 

ಐದು ಸ್ವರಗಳಿರುವ ರಾಗ. 

ಉದಾ : ನಾಟಕುರಂಜಿ (ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಯ) 
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ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 

(೭) ಔಡವ-ಷಾಡವ--ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ವರಗಳೂ, ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ 
ಆರು ಸ್ವರಗಳಿರುವರಾಗ. 

ಉದಾ : ಮಲಹರಿ (ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳಜನ್ಯ) 

ಆಃ ಸ ರಿಮಪದಸ 

ಅಃ ಸದಪಮಗರಿಸ 

(೮) ಔಡವ-ಔಡವ--ಆರೋಕಣಾವರೋಣಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಸ್ವರಗಳಿರುವ ರಾಗ. 

ಉದಾ: ಶುದ್ದ ಸಾವೇರಿ (ಹನುಮತೋಡಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಮಹದಸ 

ಅ: ಸದಪಮುಗರಿಸ 

(೯) ಸ್ವರಾಂತರ-ಷಾಡವ- ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರಗಳೂ, ಅವರೋಹಣ 
ದಲ್ಲಿ ಆರುಸ್ವರಗಳು ಇರುವ ರಾಗ. 

ಉದಾ : ನವರಸ ಕನ್ನಡ (ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯಲ್ಲಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸಗಮಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ವರ್ಜ ತಿ ರಾಗಗಳನ್ನು ಉಪಾಂಗ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂಗವೆಂದೂ, ವಕ್ರ ಮತ್ತು 

ವಕ್ರವಲ್ಲದ ರಾಗಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. 

ವಕೃರಾಗೆಗಳು--ಆರೋಹಣ ಅಥವಾ ಅವರೋಹಣ ಅಧವಾ ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ 
ಸ್ವರಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿಲ್ಲದೆ ತಿರುಗು ಮುರುಗಾಗಿದ್ದರೆ ಅಂತಹ ರಾಗಗಳು ವಕ್ರರಾಗಗಳು 
(೧) ಆರೋಹಣವು ವಕ್ರವಾಗಿರುವ ರಾಗ 

(ಎ) ಉದಾ: ಚ ಭ್ಳೈ ರವಿ ಸ ಜುಹು ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸಗರಿಗ ಮ ಪದಪಸ 
ಅ: ಸೆನಿದಪಮಗರಿಸ 

(ಬಿ) ಬೇಗಡೆ. (ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ಜನ್ಯ) 
ಆ: ಸಗರಿಗಮಪದಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಾಗರಿಸ 
(ಸ) ಬಹುದಾರಿ (ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸಗಮದಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸೆನಿಪಮಗಸ 

(ಡಿ) ಬೇಹಾಗ್ (ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ಜನ್ಯ) 
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ಆ: ಸಗಮಪನಿದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗಾರಿಸ 

(ಇ) ಛಾಯಾತರಂಗಿಣಿ (ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಮಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

(ಎಫ್) ರವಿಚಂದ್ರಿಕ (ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರ ರಿಗಮದನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

(ಜಿ) ಸತ ಸ್ರ (ಗಮನ ಶ್ರ ಶಮ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಗಮಪವದರವಪದನವಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

(ಎಚ್) ಮುಖಾರಿ (ಖರಹೆರಪ್ರಿಯ ಜನ್ಯ) 
ಆ: ಸ ರಿಮಷದವನಿದಸ 

ಅ: ಸಠಿದಪಮುಗರಿಸ 

(ಐ) ಖಮಾಚ್ (ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸಮಗಮಪದವನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಅವರೋಹಣ ವಕ್ರ ರಾಗಗಳು ಉದಾ : 

(೧) ದರ್ಬಾರ್ (ಹರಾ ಯಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸದನಿದಪಮರಿಗಾಗಾರಿಸ 

(೨) ಅಸಾವೇರಿ (ಹೆನುಮತೋಡಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ; ಸ ರಿ ಮ ಪದಸ 

ಅಃ ಸ "ನಸ ಪದಮಪರಿಗಾರಿಸ 

(೩) ಅಠಾಣ (ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ಜನ್ಯ) 
ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಾಪಮಪಗಾರಿಸ 

(೪) ಬಲಹೆಂಸ (ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅ; ಸನಿದಪಮರಿಮಗಸ 

(೫) ದೇವಮನೋಹೆರಿ (ಖರಹರಪ್ರಿಯ ಜನ್ಯ) 
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ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅಆ: ಸನಿದನಿಪಮರಿಸ 
(೬) ಸಾರಂಗ (ಮೇಚಕಲ್ಯಾ ಣಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಚನ ಸಹ 5 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಗಮರಿಸ 

(೭) ಶ್ರಿ (ಖರಹರಪ್ರಿಯ ಜನ್ಯ) 

ಆಃ ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪದನಿಪಮರಿಗಾರಿಸ 

(ಆ) ಸುರಟ (ಹೆರಿಠ ಇಂಭೋಜಿ ಜನ್ಯ) 

ಕ್ರಾ ಸರಿಮಪಸಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಪರಿಸ 

(೯) ಹಿಂದೂಸಾ ನಿ ಕಾಫಿ (ಖರಹರ ಪ್ರಿ ಯ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸಕೆಮಪ ನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿಪಮಗರಿಸ 

(೧೦) ವ (ನೀತಿಮತಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದನಿಪಮರಿಸ 
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ಆರೋಹಣಾವರೋಕಾಣಗಳೆರಡೂ ವಕ್ರವಾಗಿರುವ ರಾಗಗಳು 

ಉದಾ: 

(೧) ಬಂಗಾಳ (ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದಿಪಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮರಿಗರಿಸ 

(೨) ಬಿಂದು ಮಾಲಿನಿ (ಚಕ್ರವಾಕ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸಗರಿಮಪದನಿಪರಠಿಸ 

ಅ: ಸಪನಿದಪಗಾರಿಸ 
(೩) ಛಾಯಾನಾಟ (ವಾಗಧೀಶ್ವರಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮಪಸ 

ಅಆ: ಸವಿದನಿಪಮರಿಸ 

(೪) ಹೆವಿಶಾರ್ ಕಲ್ಯಾಣಿ (ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಥಿಪದಸ 

ಅ; ಸೆನಿದಪಗಮಗರಿಸ 
(೫) ಹಿಂದೋಳ ವಸಂತ (ನಶಭ್ಛೈ ರವಿ ಜನ್ಯ) 
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ಆ: ಸಗಮಪದನಿದಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗದಮಗಸ 

(೬) ಸಾ (ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಸಮಪನಿದಸ 

ಅ: ಸದನಿಪಮರಿಮರಿಸ 
(೭) ಶಹಾನ (ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದಾನಿಸ 

ಅ: ಸಠಿದಪಮಗಾಮರೀಗರಿಸ 

(೮) ರೀತಿಗೌಳ (ನಶಭ್ಛೈ ರವಿ ಜನ್ಯ) 

ಆ: ಸಗರಿಗಮನಿದನುಪನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಮಗಮಪಮಗರಿಸ 

(೯) ನೀಲಾಂಬರಿ (ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ಜನ 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪದಪನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿಪಮಗರಿಗಸ 

(೧೦) ಕಾನಡ (ಖರಹರಪ್ರಿಯ ಜನ್ಯ) _ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದಾ ನಿ ೫ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗಾಮರಿಸ 

ವಕ್ರರಾಗಗಳನ್ನು ಔಡವ-ಹಾಡವ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ವರ್ಜ್ಯವಲ್ಲದ ಉಪಾಂಗ, 
ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸ ಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಪ್ರ ಭೇದಗಳಾವುವೆಂದರೆ.... 

(೧) ಕ್ರಮ ಆರೋಹಣ — ವಕ್ರ ಅವರೋಹಣ 
(೨) ವಕ್ರ ಆರೋಹಣ — ಕ್ರಮ ಅವರೋಹೆಣ 

(೩) ಉಭಯ ವಕ್ರ. 
ಇವನ್ನು ಪುನಃ ಔಡವಷಾಡವ ಪ್ರಭೇದಗಳೊಡನೆ ಈ ರೀತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. 

೧. (ಎ) ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ (ಕರ್ಣಾಟಕ ಬೇಹಾಗ್) 

(ಬಿ) ಸ್ರಮಷಾಡವ — ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ (ದರ್ಬಾರ್) 

(ಸ) ಕ್ರಮಔಡವ — ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ (ಅಸಾವೇರಿ) 
೨. (ಎ) ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಎ2. ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ (ಕದನ ಕುತೂಹಲ) 

(ಬಿ) ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ -- ಕ್ರಮ ಷಾಡವ 

(ಸಿ) ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರಮ ಔಡವ (ಜನರಂಜನಿ) 

೩. (ಎ) ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ --- ವಕ್ರ ಷಾಡವ 

(ಬಿ) ಕ್ರಮ ಷಾಡವ ಆ ವಕ್ರಷಾಡವ (ದೇವಮನೋಹ್ರಿ) 

(2) ಕ್ರಮ ಔಡವ ಎಮು ವಕ್ರ ಷಾಡವ (ಶುದ್ಧ ಬಂಗಾಳ) 
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೪. (ಎ) ವಕ್ರ ಷಾಡವ — ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ (ಮುಖಾರಿ) 

(ಬಿ) ವಕ್ರ ಷಾಡವ — ಕ್ರಮ ಹಾಡವ (ವಿಜಯ ಶ್ರೀ) 
(ಸಿ) ವಕ್ರ ಷಾಡವ — ಕ್ರಮ ಔಡವ 

೫. (ಎ) ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ -- ವಕ್ರ ಷಾಡವ 

(ಬಿ) ಕ್ರಮ ಹಾಡವ ವಕ್ರ ಷಾಡವ 

(ಸ) ಕ್ರಮ ಔಡವ --ವಕ್ರ ಷಾಡವ 
೬. (ಎ) ವಕ್ರ ಔಡವ — ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ (ನಭೋಮಣಿ) 

(ಬಿ) ವಕ್ರ ಔಡವ — ಕ್ರಮ ಷಾಡವ (ಕೇದಾರ) 
(ಸಿ) ವಕ್ರ ಔತವ — ಕ್ರಮ ಔಡವ (ಕುಂತಲವರಾಳಿ) 

ಇವಲ್ಲದೆ ಉಭಯ ವಕ್ರರಾಗಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. 

೧. (ಎ) ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ -- ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ (ಸಹಾನ) 

(ಬಿ) ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ  ವಕ್ರಷಾಡವ (ನೀಲಾಂಬರಿ) 

(ಸಿ) ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ -- ವಕ್ರ ಔಡವ 
೨. (ಎ) ವಕ್ರ ಷಾಡವ — ಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣ (ನಾರಾಯಣ ಗೌಳ) 

(ಬಿ) ವಕ್ರ ಷಾಡವ — ವಕ್ರ ಷಾಡವ (ಹಿಂದೋಳ ವಸಂತ) 

(ಸಿ) ವಕ್ರ ಷಾಡವ — ವಕ್ರ ಔಡವ 
೩. (ಎ) ವಕ್ರ ಔಡವ — ವಕ್ರ ಸಂಪೂರ್ಣ (ದೀಪಕ) 

(ಬಿ) ವಕ್ರ ಔಡವ — ವಕ್ರ ಷಾಡವ (ಬಂಗಾಳ) 

(೩) ಉಭಯ ವಕ್ರ ಔಡವ 

(೪) ಉಪಾಂಗ-ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗಗಳು ಉಪಾಂಗ ರಾಗಗಳು ಜನಕ 

ರಾಗದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗಗಳು ಜನಕ ರಾಗದ 

ಸ್ವರಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು, ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಅನ್ಯಸ್ತ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 

ಉದಾ : ಧನ್ಯಾಸಿ ಬಿಲಹರಿ. 

ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರುವಿಧಗಳಿವೆ ಆವು 

(ಎ) ಏಕಾನ್ಯ ಸ್ವರ ಭಾಷಾಂಗರಾಗ (ಮುಖಾರಿ) 

(ಬಿ; ದ್ವಿ ಅನ್ಯಸ್ವರ ಭಾಷಾಂಗರಾಗ (ಆರಾಣ) 

(ಸಿ) ಕ್ರಿ ಅನ್ಯಸ್ವರ ಭಾಷಾಂಗರಾಗ (ಆನಂದ ಭೈರವಿ) 

(೫) ನಿಷಾದಾಂತ್ಯ, ಥೈನತಾಂತ್ಯ ಮುತ್ತು ಪಂಚಮಾಂತ್ಯರಾಗಗಳು 

ಕೆಲವು ಜನ್ಯರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತಾರಸ್ಸಾ ಯಿ ಸಂಚಾರಗಳು ನಿಷೇಧವಾಗಿದ್ದು ರಾಗವು 

ಮಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೂರು 
ವಿಧೆಗಳು--- 
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(ಎ) ನಿಷಾದಾಂತ್ಯ--ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯ 

(ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿ, ಅ: ನಿದಪಮಗರಿಸನಿ) 

(ಬ) ಧೈವತಾಂತ್ಯ--ಕುರಂಜಿ 

(ಆ: ಸನಿಸರಿಗಮಪದ ಅ: ದಪಮಗರಿಸನಿಸ) 

(ಸಿ) ಪಂಚಮಾಂತ್ಯ ನವರೋಜ್ 

(ಆ: ಪದೆನಿಸರಿಗಮಹ-ಮಗರಿಸನಿದಪ) 
ರಾಗಗಳು ಅವುಗಳ ಗುಣವಿಶೇಷಗಳಿಗಮಗುಣವಾಗಿ ೧೨ ಬಗೆಗಳಿವೆ. 

(ಎ) ಘನ, ನಯ, ದೇಶ್ಯ 
(ಬಿ) ಕರ್ಣಾಟಕ ದೇಶ್ಯ 

(ಸಿ) ಶುದ್ಧ, ಛಾಯಾಲಗ,್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣ 
(ಡಿ) ಸ್ವಸ್ಥಾ ನ ವಿಷಾದ 

(ಇ) ಕಂಪಿತ ಸ್ವರಗಳ ಆಧಾರ ರಾಗಗಳು 

(ಎಫ್) ನ್ಯಾಸ ಸ್ವರಗಳ ಆಧಾರ ರಾಗಗಳು 

(ಜಿ) ಗ್ರಹಸ್ತರಗಳ ಆಧಾರ ರಾಗಗಳು 

(ಎಚ್) ಜೀವ ಮತ್ತು ಅಂಶ ಸ್ವರಗಳ ಆಧಾರ ರಾಗಗಳು 

(ಐ) ಸಂಚಾರ ಸ್ವರಗಳ ಆಭಾರ ರಾಗಗಳು 

(ಜೆ) ರಸೋತ್ಪಾದನಾ ರಾಗಗಳು 
(ಕೆ) ಗಾನಕಾಲವನ್ನ ನುಸರಿಸುವ ರಾಗಗಳು 

(ಎಲ್) ಮಿತ್ರ ರಾಗಗಳು 

ಘನ, ನಯ ದೇಶ್ಯ ರಾಗಗಳ ರಾಗದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ವೈತಿಷ್ಟ್ಯವ 

ಘನ ಅಧವಾ ತಾನದ ಶೈಲಿಯ ಆಲಾಸನೆಯಿಂದ ಇದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತದೆ 

ಉದಾ--ಘನಪಂಚಕಗಳೆಂದು ಹೆಸರಾದ ಮಾಟಿ, ಗೌಳ, ಆರಭಿ, ಶ್ರೀರಾಗ, 

ವರಾಳಿ. ದ್ವಿತೀಯ ಘನಸಂಚಕಗಳಾದ ಕೇದಾರ, ಸಾರಂಗನಾಟ, ಚೌಳ, 

ನಾರಾಯಣ ಗೌಳ, ರೀತಿಗೌಳ. 

ನಯರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಭಾವಗಳು ವಿಳಂಬ ಕಾಲದ ಆಲಾಪನೆ ಮತ್ತು ತಾನದ 

ಹಾಡುವಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತವೆ. ಉದಾ : ಭೈರವಿರಾಗ. ಆಲಾಪನೆಯಿಸಂದಲೇ 

ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಗುವ ರಾಗವು ದೇಶ್ಯರಾಗ. ಉದಾ-ಕಾನಡ. 

ಕರ್ನಾಟಕ ದೇಶ್ವ--ಕರ್ಣಾಟಕ ರಾಗಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 
ಮಾತ್ರ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಗಗಳು. ಉದಾ--ಚ್ಛೈರವಿ, ನೀಲಾಂಬರಿ, ಆನಂದ 

ಭೈರವಿ, ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ. ದೇಶ್ಯರಾಗಗಳೆಂದರೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರ 

ಹೊಂದಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರಾದಿ ಪದ್ಧತಿಯ ರಾಗಗಳು. ಉದಾ -- ಬೇಹಾಗ್, 

ಕಾಫಿ, ದ್ವಿಜಾವಂತಿ, ಜೋನ್ಪುರಿ. 
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ಶುದ್ಧ. ಛಾಯಾಂಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ರಾಗೆಗಳು-ಈ ಬಗೆಯ 
ವರ್ಗೀಕರಣವು ಮತಂಗನಿಂದ ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟ್ರತು. ಶುದ್ಧ ರಾಗಗಳು ಜನಕರಾಗದ ಸ್ವರಗಳ 

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಕ್ರಮವನ್ಮನುಸರಿಸಿ ರೂಪಾಂತರ ಹೊಂದಿದ ಜನ್ಯರಾಗಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಇತರರಾಗಗಳ ಛಾಯೆಯಾಗಲೀ, ಅವ್ಯಸ್ವರೆಗಳಾಗಲೀ ಇರುವುದಿಲ್ಲ: 

ಉದಾ-ಮಧ್ಯೆಮಾವತಿ. 

ಛಾಯಾಲಗ ಅಧವಾ ಸಾಲಂಕ ಅಧವಾ ಸಾಲಗ ರಾಗಗಳು ಇತರ ರಾಗಗಳ 

ಛಾಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ. 

ಸಂಕೀರ್ಣ, ಸಂಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಮಿಶ್ರರಾಗಗಳು ಅನ್ಯರಾಗಗಳ ಛಾಯೆಯನ್ನು 

ಹೊಂದಿರುವುದಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 

ಉದಾ ದ್ವಿಜಾವಂತಿ. 

ಸ್ವಸ್ಥಾನ ವಿಷಾದ ರಾಗ ಮತ್ತು ಗಮಕ ಶ್ರುತಿವಿಷಾದ ರಾಗಗಳು 
ಕೆಲವು: ರಾಗಗಳ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಮೂಲ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಗಮಕಗಳನ್ನು 

ಬಳಸದೆ ಹಾಡಿದರೆ ಆ ರಾಗಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾವವ್ಯಕ್ತ ವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಉದಾ - ಹಂಸಧ್ವನಿ, ಕದನಕುತೂಹೆಲ. ಇಂತಹವು ಸ್ನ ಸ್ವಸ್ಥಾ ನ ವಿಷಾದ ರಾಗಗಳು. 

ಕೆಲವು ರಾಗಗಳು ಸೂಶ್ಷ್ಮಗಮಕಗಳು ಮತ್ತು ಶ್ರುತಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಭಾವ 
ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶಿಸುತ್ತವೆ. ಉದಾ-_ತೋಡಿ. 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಪಿತ್ಕ ಅರ್ಧಕಂಪಿತರಾಗಗಳು--ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರಗಳ ಕಂಪಿತ 

ಗಮಕದಿಂದ ಕೆಲವು ರಾಗಗಳ ಭಾವ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟತೆ ಪ್ರಕಾಶಗೊಳ್ಳುತ್ತ ಡೆ. 

ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಪಿತ ರಾಗಗಳಿಗೆ ಸರ್ವಸ್ವರ ಗಮಕವರಿಕ ರಾಗವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಕೆಲವು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗಮಕಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಮಿಕ್ಕ ಸ್ವರಗಳನ್ನು 

ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಹಾಡಬೇಕು. ಉದಾ. -ಕುಂತಲವರಾಳಿ. 

ನ್ಯಾಸಸ್ವರ ಆಧಾರರಾಗಗಳು--ಕೆಲವು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಹಣಾವರೋಹಣ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ರಾಗದ 

ಸ್ವರಗುಚ್ಛಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಸ್ವರವು ನ್ಯಾಸಸ್ವರ ಷಡ್ಡವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಗಗಳಿಗೆ 

ನ್ಯಾಸಸ್ವರವಾಗುತ್ತ ಜೆ. 

ರಿಷಭನ್ಯಾಸ ಸ್ವರ — ಉದಾ 2. ಕೇದಾರಗೌಳ 

ಗಾಂಧಾರನ್ಯಾಸ ಸ್ವರ - ಉದಾ ಶಂಕರಾಭರಣ 

ಮಧ್ಯಮನ್ಯಾಸ ಸ್ವರ ಎ. ಉದಾ --.. ಕುಂತಲವರಾಳಿ 

ಪಂಚಮನ್ಯಾಸ ಸ್ವರ ಉದಾ — ಷಣ್ಮುಖಸ್ರಿ ಯ 

ಥೆ ಕೈವತನ್ಯಾಸ ಸ್ವ ಸ್ವರ ಎ. ಉದಾ ಎ. ಅಠಾಣ 

ನಹಾದನ್ಯಾ ಇಸ ಸ್ವರ ಎ ಉದಾ ___ ಹಂಸಧ್ವನಿ. 
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ಕೆಲವು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರಗಳೂ ನ್ಯಾಸ ಸ್ವರಗಳಾಗಬಹುದು ಉದಾ--ಮೋಹನ, 
ಹೆಂಸಧ್ವೆನಿ. 

ದೀರ್ಫ್ಥಾವಧಿಯ ನ್ಯಾಸಸ್ವರಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣನ್ಯಾಸ ಸ್ವರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಉದಾ---ಚ್ಛೈರವಿ 
ರಾಗದ ಪಂಚಮ. 
ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲಮಾತ್ರ ಆಧಾರವಾಗಬಹುದಾದ ನ್ಯಾಸಸ್ವರವು ಅಲ ಬ್ರನ್ಯಾಸ ಸ್ವರ. 
ಉದಾ ಭ್ವಿರವಿಯೆ ಚತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತ. 

ಗ್ರೆಹಸ್ವರ ಅಧಾರ ರಾಗಗಳು-_ರಾಗದ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸಲು 
ಪ್ರಾರಂಭ ಸ್ನ ಸ್ವರದಿಂದಲೇ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಒಂದೇ ರಾಗಕ್ಕೆ ಹಲವು ಗ್ರಹ ಸ್ವರಗಳಿರಲು 
ಸಾಧ್ಯ. ಗ್ರಹಸ್ವರದ ಕೆಳಗಿರುವ ಸ್ವರವು ಲವು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಸಸ್ವರ 
ವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಷಡ್ಡವು ಎಲ್ಲಾ ರಾಗಗಳಿಗೆ ಗ್ರಹೆಸ್ತರವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. 

ರಿಷಭ ಗ್ರಹೆರಾಗ — ಉದಾ -«- ಸಹಾನ 

ಗಾಂಧಾರ ಗ್ರಹರಾಗ — ಉದಾ -. ಹಂಸಧ್ವನಿ 

ಮಧ್ಯಮ ಗ್ರಹೆರಾಗ - ಉದಾ ೨. ಖಮಾಚ್ 

ಪಂಚಮ ಗ್ರಹರಾಗ -. ಉದಾ -. ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ 

ಧೈವತ ಗ್ರಹೆರಾಗ — ಉದಾ « ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ 

ನಿಷಾದ ಗ್ರ ಹೆರಾಗ -—- ಉದಾ ಭೈ ರವಿ 

ಜೀವ ಮತ್ತು ಅಂಶಸ್ವರಗಳ ಆಧಾರ ರಾಗಗಳು--ಅಂಶ ಸ್ಥ ಶ್ರರಗಳು ರಾಗದ 
ಜೀವ ಸ್ವರ ಮತ್ತು ಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು ಇವು ರಾಗಕ್ಕೆ ರೂಪನ್ನು ಡುತ ಸ್ವರ 

ಅಂಶ ಸ್ವರಗಳು ದೀರ್ಫಶ್ವವನ್ನು. ಹೊಂದಿವೆ. ಜೀವ ಸ್ವರಗಳು ದೀರ್ಫಸ್ವರಗಳಾಗಿರ 

ಬೇಕಿಲ್ಲ.  ಉದಾ--ಸಾರಂಗರಾಗದ ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮವು ಜೀವಸ್ತರವೇವಿನಾ ನ್ಯಾಸ 

ಸ್ವರವಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶ ಸ್ವರಗಳೂ ಜೀವಸ್ವರಗಳು. ಆದರೆ ಜೀವಸ್ವರ 

ಗಳೆಲ್ಲವೂ ನ್ಯಾಸ ರಗಳಲ್ಲ. ರಾಗದ ಛಾಯೆ ಮನೋಜ್ಞ ವಾಗಿ ಚಿತ್ರಿತವಾಗಬೇಕಾದರೆ 

ಅಂಶ ಸ್ವರಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯು ರಾಗದ ಸಂಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಅನು, 

ae ಸ್ವರಗಳ ಆಧಾರ ರಾಗಗಳು ಕೆಲವು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆಸೋಹಣಾ 

ವರೋಹೆಣಗಳಲ್ಲೇ ರಾಗರಂಜಕ ಸಂಚಾರಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಉದಾ - ಹೆಂಸಧ್ವೆನಿ. 

ಕೆಲವು ರಾಗಗಳು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳ್ಳು ತ್ತವೆ. ಉದಾ--_ ಶಂಕರಾಭರಣ. 

ವಕ್ರ ಸಂಚಾರಗಳು ಮತ್ತು ದಾಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಎಲ್ಲಾ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 

ರಸೋತ್ಪಾದನಾ ರಾಗಗಳು ಸಂಗೀತವು ಮಾಡುರ್ಯದ ಸುಂದರ 

ಮಾಧ್ಯಮ. ಸಾಹಿತ್ಯದ ರಸೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಬೇರಾವ ಸಾಧನಗಳಿಗಿಂತ 

ಸಂಗೀತವು ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಶೃಂಗಾರ, ವೀರ, ಕರುಣ, ಶಾಂತ, 

ಅದ್ಭುತ, ಹಾಸ್ಯ, ಭಯಾನಕ, ಭೀಭತ್ಸ, ರೌದ್ರ ಎಂಬ ನವರಸಗಳನ್ನು 

ಮೋಹನ, ಅಠಾಣ, ಸಾವೇರಿ, ಆರಭಿ ಮುಂತಾದ ರಾಗಗಳು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. 
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ಗಾನಕಾಲವನ್ನನುಸರಿಸುವ ರಾಗಗೆಳೆ--ರಾಗಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ 
ರಾಗಗಳು, ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ರಾಗಗಳು, ಪೂರ್ವ ಸೂರ್ಯೋದಯ ರಾಗಗಳೆಂಬ 

ಮೂರು ಬಗೆಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಉದಾ : ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ -- ಶಂಕರಾಭರಣ, ಬಿಲಹರಿ 

ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದರಾಗ --- ಪೂರ್ವಿಕಲ್ಯಾಣಿ, ಕಾನಡ 

ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ರಾಗ... ರೇವಗುಪ್ತಿ, ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳ 

ಅಪರಾಹ್ನೆದರಾಗ — ಮಧ್ಯಮಾವತಿ, ಅಸಾವೇರಿ 

ಮೂೂರ್ಥನ ಕಾರಕ ಜನ್ಮಠರಾಗ--ಗ್ರಹಭೇದದಿಂದ ನೂತವರಾಗಗಳುಂಟಾ 

ಗುವ ರಾಗ. ಉದಾ: ಮೋಹನ. 

ಕೆಲವು ರಾಗಗಳನ್ನು ಗ್ರಹಭೇದಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾ : ವಿಜಯ ಶ್ರೀ. 

ಇಂತಕ ರಾಗಗಳು ಅಮೂರq್ಥನ ಕಾರಕ ಜನ್ಯರಾಗಗಳು. 

ಮಿತ್ರರಾಗಗಳು--ರಾಗದ ಹೆಸರಿನ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಸಾಮ್ಯವು ಕಂಡು 
ಬಂದರೆ ಆ ರಾಗಗಳನ್ನು ಮಿತ್ರ ರಾಗಗಳೆಂದು ಜೀಳುವದು. ಪದ್ಧ 3. ಉದಾ- ಸಿಂಧು 
ರಾಮಕ್ರಿ ಯ, ಗುಂಡಕ್ರಿ ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಆದಕೆ ಜನಕ--ಜನ್ಯರಾಗಗಳು ಸುವ್ಯಸ್ಥಿ ತವಾದ 

ಕ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಳಪಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಮಿತ್ರರಾಗಗಳೆಂಬದು ರೂಢಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ 

ಜನಾವ ತ್ತ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮದನಿಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮರಿಗಮರಿಸ 

ಜನಸಮ್ಮೋದಿನಿ-.ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಸನ್ನತಾಗ, 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಥಿಸ 

ಅ: ಸಸನಿದಪಗರಿಸ 

ಇಜವಿಡಿಕ--ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಒಂದು ಗ್ರಾವಿತಾಣ ಅವನದ್ದವಾದ್ಯ. 
೯ ಅಂಗುಲ ಉದ್ದ, ೬ ಅಂಗುಲ ಅಗಲ, ೧/೨ ಅಂಗುಲ ಮಂದವಿರುವ ಹಲಸಿನ 
ಮರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಹೊಳವಿನ ಕೆಳಮುಖದ ಮೇಲೆ ಜಿಂಕೆಯ ಚರ್ಮದ 
ಮುಚ್ಚಳಕೆಯನ್ನು ನ್ಯ ದೆ. ಈ ಚರ್ಮದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರವಿದೆ. 
ಬದ. ಸಣ್ಣ ಒಡಿ ER ಕಡ್ಡಿಗೆ ೧೫ ಅಂಗುಲವುದ್ದವಿರುವ ನರವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಡೆ. 
ಈ ನರವನ್ನು ಒಂದು ನಾಣ್ಯದ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ರಂದ್ರ ದ 
ಮೂಲಕ ಜಾಡು ಹೋಗಿಸಿ, ಅದರ" ಮತ್ತೊ ಎದು ತುದಿಯನ್ನು. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮರದ 
ತುಂಡಿಗೆ ಕಟ್ಟ ದೆ. ಈ ತುಂಡನ್ನು "ಹಿಡಿದು ಕೊಂಡಾಗ ಅದು "ಹೂಳವಿನ 
ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ" ನಾಲ್ಕು ಅಂಗುಲ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಮರದ ತುಂಡು, ನಾಣ್ಯ 
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ಎಲ್ಲವೂ ನರದ ಬಿಗಿತದಿಂದ ಒಂದೇ ನೇರದಲ್ಲರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಹೊಟ್ಟಿ 

ಮತ್ತು ಎಡಗೈಯ ಮೊಳಕ್ಳೈ ಮಧ್ಯೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮರದ 

ತುಂಡನ್ನು ಎಳೆದು ಎಡಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಮ ಬಲಗೈ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ವಿಸಾಟಿದಾಗ 

ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ ನುಡಿಯುತ್ತದೆ. ದಾರದ ಬಿಗಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತಾ 

ನಾನಾ ರೀತಿಯ ನುಡಿಕಾರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತಾಳವಾದ್ಯವನ್ನಾಗಿ 

ಮುಡಿಸುವರು. 

ಜಯ (೧) ಕೊಳಲಿನ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ವಾದ್ಯ ಏಶೇಷ 

(೨) ಪುರಾತನ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ೪೮ನೆ ತಾಳ. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ಆರು 

ಮಾತ್ರೆ ಗಳು ಅಧವಾ ೨೪ ಆಕ್ಷರ ಕಾಲ. ಇದರ ಅಂಗಗಳು ಒಂದು ಲಘು, 

ಒಂದು ಗುರು, ಎರಡು ಲಘು, ಎರಡು ದ್ರುತ (೩) ಭಾರತದ ಒಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ 

ವಾದ ಮಹಾಭಾರತದ ಹೆಸರು. ಈ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರಂಭದ ಪ್ರಾರ್ಧನಾ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿದೆ 

(ವ್ಯಾಸೋ ಜಯುಮುದೀರಯೇತ್). ಇದು ೧೮ ಪರ್ವಗಳನ್ನೂ, ೧೮ ದಿನಗಳ 

ಯುದ್ಧವನ್ನೂ, ೧೮ ಅಕ್ಷೋಹಿಣಿ ಸೈನ್ಯವನ್ನೂ, ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ೧೮ ಅಧ್ಯಾಯ 

ಗಳನ್ನೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಜಂಶಾ ಸಂಗೀತ ದಾಮೋದರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ವಾಗಿರುವ ಧೈವತದ 

ಪ್ರಥಮ ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು. ಇದು ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ೧೮ನೆ ಶ್ರುತಿಯಾಗಿದೆ. 

ಕಟವಯಾದಿ ಸೂತ್ರದಂತೆ ಜಯ ಎಂಬ ಪದವು ೧೮ನ್ನು ನೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಜಂತು ಜಯಂವಂತಿ-ಈ ರಾಗವು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ 

ಒಂದು ರಾಗ. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ದ್ವಿಜಾವಂತಿ ರಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾದುದು. 

ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ « ಚೇತಶ್ರೀ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ € ಭಜರೇ? ಎಂಬ ರಚನೆಯು 

ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 

ಜಯ ಜಯುಂತಿ--ಬೃಹೆದ್ಧರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ರಾಗ. ಇದು ಮಲ್ಲಾರ ರಾಗದ ಒಂದು ರಾಗಿಣಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ 

ಜಯಢಳ್ಥಾಇದು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಮದ್ದಲೆ. ಯದ್ಧದಲ್ಲಿ 

ಗೆದ್ದಸೈ ಸೈನ ವು ಯುದ ಸ್ಥ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತೂ. 

ತ ಹಟ ಪುರಾತನ ನಿಘಂಟಾದ ಏಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಮತ್ತು 

ಭರತ ಶಾಸ್ತಿರಂ ಎಂಬ ಗ್ರ ೦ಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ. 

ಎಂುಡೇಷ ಸುಂಷಕವೂ "ಭಾವ ಪೂರ್ಣವೂ ಜಗದ್ವಿಖಾ ತವೂ ಆದ 

ಗೀತಗೋವಿಂದ ಸಂಸ್ಕತ ಕಾವ, ವನ್ನು ರಚಿಸಿದವನು ಕವಿ NN ಈತನ 

ಜೀವಿತವೇ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ. ತ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ದಂತ ಕತೆಗಳು 

ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. ಖಚಿತವಾಗಿ ವಿವರಗಳು ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಗೀತ ಗೋವಿಂದವು 
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ಅಷ್ಟಪದಿಯೆಂದು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇಂದಿಗೂ ಇದನ್ನು ಹಾಡದೆ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯು 
ಪೂರ್ಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲನೆಂಬ ಭಾವನೆಯಿದೆ. ಅಷ್ಟ 'ಪದಿಯೆಂದರೆ ಎಂಟು ಪಾದಗಳುಳ್ಳ 
ಹಾಡು. ಸಾಮಾನ್ಯ ವಾಗಿ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳ ಬಬ ಶೃಂಗಾರ. ಇದಕ್ಕೆ ರದಿ 
ವುಂಟು. ಸಪ್ತಪದಿ ಜು ದ ಸೃಹಸ್ಥ ಆಶ್ರ ಮಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಸೆದ ಸ ಸಾರೆ. ನವಸದೀ 

ಎಂಬುದು ವಾನನ ಪ್ರಸ್ಥಾಶ್ರ ಶ ಮಕ್ಳೆ' ಸೊಬಂಧಿಸಿದ್ದು. ಅಷ್ಟ ಪದಿಯು ಸಾಂಸಾರಿಕ 

ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರುವುದು. ನ ರಸವು ಶೃಂಗಾರವೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೀತ 

ಹೋವು ಬ್ರ ಶ್ರಿ ಶ್ರೀಕೃ ಸ್ಥ ಪ್ರಣಯ ಕಥಾಮೃತ. 

ಮುನ ಬಂಗಾಳವನ್ನು ಆಳುತ್ತಿದ್ದ ಸೇನವಂಶದ ಬಲ್ಲಾ ಛ ಲಕ್ಷ್ಮ ೯9 

ನೇನನ (೧೧೭೦-೧೨೦೦) ಆಸ್ಮಾ ನ "ತಎಯಾಗಿದ್ದನು. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾದ pe 

ಚಾರ್ಯ, ಶಾರಣ, ಉಮಾಪ ತಿ, ಜಯದೇವ ಮತ್ತು ಥೋಯಿಂ ಎಂಬ ಪಂಚರತ್ನ 
ಹೆಸರು ರಾಜನ ಅರಮನೆಯು ದ್ವಾರದ ಕಂಬದ ಮೇಲಿರುವ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೆತ್ತ ಲಾಗಿದೆ. 
ಜಯಡೇವನು ENA ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಈಗಲೂ ಒರಿಸ್ಸಾ ದಲ್ಲಿ 

ಇದ್ದಾರೆ. ಇವನ ತಂದೆ ಭೋಜದೇವ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ರಾಮಾದೇವಿ (ರಮಾದೇವಿ). 
ಚಾ ಜನ್ಮಸ ಸ್ಪಳವು ಕಿಂದುಬಿಲ್ವ (ಬಿಂದು ಬಿಲ್ವ). ಈ ಹೆಸರಿನ ಊರು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲೂ 

ಸ್ಪದಲ್ಲೂ ಏನೆ. "ಭಕ್ತ ಮಾತ್ ಯನ್ನು ಬರೆದ ಚಂದ್ರದತ್ತನು ಒರಿಸ್ಸದ ಜಗನ್ನಾಥ 
ಹ ಸವಿಖಾಪದಲ್ಲಿರುವ ಕೆಂದು ``ಏಲ್ವ ವೆಂಬ ಹಳ್ಳಿ ಯು Wo ಜನ್ಮಸ್ಥ ಧ್ರ ಛ 

ವೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇವನು TLL 
ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಯದೇವ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ಕನಿಗಳಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ 
ಒಬ್ಬ ನುಪ ಪ್ರಸ ಸನ್ನ ರಾಘವ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ನಾಟಕವನ್ನು "ರಚಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಬ್ಬನು 
ಶೃಂಗಾರಮಾಧವೀಯ ಚಂಪೂ ಎಂಬ ಕಾವ ವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. ತ 
ಗೋವಿಂದದ ಜಯದೇವನಿಗೂ ಮಿಕ್ಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ನ ಸಂಬಂಧೆವಿಲ್ಲವೆನ್ನ ಬಹುದು. 

ಇಜಯದೇವನು ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಹಡ ಕ್ಯೈವನ್ನು ಗಳಿಸಿದನು. ಪರಾಶರನೆಂಬ 
ಗೆಳೆಯನೊಂದಿಗೆ ಮಥುರಾ, ಬೃಂದಾವನಗಳಿಗೆ “ಹೋದನು ಯಮುನಾನದಿ 
ತೀರದಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ ರ ರಾಸಕೇಳಿ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೃ ಷ್ಣ ಭಕ್ತಿ 
ಉತ್ತೇಜಿತವಾಯಿತು. ನೇತ್ರಾ ಟನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಜಗನ್ನಾ ಥಪುರಿಗೆ ಬ ದೇವರ 
ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಸಾರದ. ಬಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಮಲಗಿದ್ದಾ ಗ ದೇವಶರ್ಮನೆಂಬ 
ಬಾ ್ರ್ರಾಹ್ಮಣನು ಬಂದು ಅವನನ್ನು ಎಬ್ಬಿ ಸ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಅವಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ 
ಮಾಡುನಂತೆ ತನಗೆ ಹಿಂದಿನ. ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಷ್ಟ ಸೂಚಸೆ ಆಯಿತೆಂದು ಹೋದನು. 
ಜಯದೇವನು ಇದಕೆ ಒಪ್ಪದಿರಲು py ಬ್ರಾಕ್ ಬನು ಮಗಳನ್ನು ಅವನ ಬಳಿಯೇ 
ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಟುಹೋದನು. ಬೇರೆ ದಾರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಜಯದೇವನು ಆಕೆಯನ್ನು 
ಮದುವೆಯಾದನು. ಹೀಗೆ ದೈವದತ್ತ ವಾಗಿ ಬಂದ ಅವನ ಹೆಂಡತಿ ಪದ್ಮಾವತಿ 
ಭಾವುಕಳು, ಭಕ್ತಳ್ಳು ನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾದ ವ್ಯುತ್ಸಕ್ತಿಯಿದ್ದವಳು. ಜಯದೇವನು 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೪೦ಸಿ 

ಭಕ್ತಿಸರವಶವಾಗಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಪದಾ ಒವತಿಯು ಮೈಮರೆತು ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ವಳಂತೆ. 

ಜಯದೇವನು ತನ್ನ ನ್ನು ಪದಾ ವತ್ತ ಚರಣ ಚಾರಣ ಚಕ್ರ ವರ್ತಿ ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿ 

ಕೊಂಡಿದ್ದಾ ಕೆ. 'ಕಥಳಂದಿ ತೆ ಗಾ ಅ್ರಾಮದಲ್ಲಿದ್ದಾ ಗ ಗೀತಗೋವಿಂದವನು ಬರೆದು 

ಮುಗಿಸಿದನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಈ ಹಳ್ಳಿ ಯನ್ನು ಜಯದೇವಪುರವೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಈ 

ಕಾವ್ಯದಿಂದ ಅವನ ಸೇರ್ತಿಯು ಹರಡಿ ಯಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸೇನನ ಅಸ್ವಾನಸವಿಯಾಗಿ 

ಸನ್ಮಾನಿತನಾದನು. ಕಡೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಂ ನುಲಿ ಎಂಬ ಹಳ್ಳಿಗೆ ಬಂದು ಪತ್ನಿ ಯೊಂದಿಗೆ 

ನಿಶ್ಚಿಂತೆಯಿಂದ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸುಖವನ  ಮುಭವಿಸಿ ಆ ಬಾಜ 

ಜಯದೇವನು ಗೀತಗೋವಿಂದ ಕಾವ್ಯವಲ್ಲದೆ ಚಂದ್ರಾಲೋಕ, ರತಿಮಂಜರಿ, 

ತತ್ವಚಿಂತಾಮಣಿ, ಕಾರಕವಾದ ಎಂಬ ಶೃಂಗಾರ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಗೀತಗೋವಿಂದವು ಜಯದೇವನೇ ಹೇಳರುವಂತೆ ಶೃಂಗಾರ ಮಹಾಕಾವ್ಯ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಗಸಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಹಲವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ರಾಣಾಕುಂಭನ « ರಸಿಕಪ್ರಿಯಾ ? ಎಂಬುದು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಇನ್ನೊಂದು 

ಆಂಧ್ರದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಥರನ ಶ್ರುತಿಹಜನಿ. ಕೃಷ್ಣದತ್ತನ ಶಶಿಲೇಖಾ ಮತ್ತು ಜಗದ್ಧರನ 
ಸಾರದೀಪಿಕಾ ಮುಂತಾದುವು ಇತರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು. 

ಜಯದೇವನು ಪವಾಡಪುರುಷ ಎನ್ನ ಲು ಹಲವು ನಿದರ್ಶನಗಳಿವೆ. ಗೀತ 

ಗೋವಿಂದವನ್ನು ಬರೆಯಲು ತೊಡಗಿ ೧೦೩ ಸರ್ಗದ ೧೯ನೆ ಅಷ್ಟಪದಿಯ ೭ನೆ 

ಚರಣವನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಬರೆದಮು : 

ಸ ಸ್ಮನಗರಳೆ ಖಂಡನಂ ಮಮಶಿರಸಿ ಮಂಡನಂ, ದೇಹಿ ಪದಪಲ್ಲವ ಮುದಾರಂ ” 

“ ಎಲೆ ರಾಧೇ! ಪೆ ಪ್ರೇಮವೆಂಬ ವಿಷವು ನನ್ನ ತಲೆಗೆ ಹತ್ತಿದೆ. ನಿನ್ನ ಗುಲಾಬಿ ಬಣ್ಣ ದ 

ಪಾದಗಳನ್ನು ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿಡು. ವಿಷವು ಕೆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತ ಡೌ. 

ಜಯದೇವನಿಗೆ ಹ ಭಾಗವು ಸರಿಬೀಳಲಿಲ್ಲ. ರಾಧೆಯ ಪಾದಗಳನ್ನು ಸ ಕೃಷ್ಣ ನ 

ಶಿರಸ್ಸಿನ ಮೇಲಿಡುವುದು ಮಹಾಪರಾಧ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಹೊಡೆದು 

ಪಚ ಪತ್ತಿಯ ಕ್ಸ ಯಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕವನ್ನಿತ್ತು ಅಬೆ ೈಂಜನಕ್ಕ ಹೋದನು. ಅವನು 

ಆ ಕಡೆ ಕೋಡಿ ಕೂಡಲೇ ಈಕಡೆ ವು ದೇವನ ರೊಪದಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನು ಬಂದನು. 

ಒಂದು ಹೊಸ ಭಾವನೆ ಹೊಳೆದಿದೆ, ಆದನ್ನು ಬರೆಯ ಬಕ ಪದ್ಮಾ ವತಿಯಿಂದ 

ತನ್ನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದು ಕೊಂಡು, ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು 

ಪುನಃ ಬರೆದು ಬಂದುಗಡೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತರ್ಧಾನನಾದನು. ಆಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 

ಬರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಜಯದೇವನು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಡು 

ಕೋಡಿದಾಗ ತಾಡಿ ಹೊಡೆದು ಹಾಕಿದ್ದ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳು ಸ್ ಬರೆಯಲ ಬಟ್ಟರು 

ವುದನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ತ ರ್ಯಚಕಿತನಾಗಿ ಪದಾ ವತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದನು. ಅವಳು 

ನಡೆದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದಳು. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪುಲಕಿತನಾಗಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೇ ಆ 
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ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದನೆಂದು ಊಹಿಸಿ, ರಾಧಾ ಮಾಧವನನ್ನು ಕಣ್ಣಾ ರೆ ಕಂಡ 

ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಭಕ್ತಿ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ೧೯ನೆ 

ಅಷ್ಟಪದಿಯ ಕೊನೆಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು «4 ಪದ್ಮಾವತೀ ರಮಣ ಜಯ 
ದೇವಕರಿ ೨ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಅಷ್ಟಪದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಅಷ್ಟ ಪದಿ 

ಎಂಬ ಹೆಸರುಂಟಾಗಿದೆ. 

ಒರಿಸ್ಸದ ದೊರೆಯತಾಗಿದ್ದ ಪುರುಷೋತ್ತ ಮದೇವನಿಗೆ ಜಯದೇವನ ಕೇರ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಸೂಯೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಭಿನವ ಗೀತಗೋವಿಂದ ಎಂಬ 

ತತ್ಸದೃಶ ಕಾವ್ಯವೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಜನರು ಜಯದೇವನ ಅಷ್ಟಪದಿಗೆ ಬದಲು ತನ್ನ 

ಕಾವ್ಯವನ್ನೇ ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. ಜನರು ರಾಜನ ಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ಕಣ್ಣೆತ್ತಿ ಕೂಡ ನೋಡದೆ ಜಯದೇವನ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳನ್ನೇ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ 
ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು, ಎರಡನ್ನೂ 

ಜಗನ್ನಾಥನ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಯಾವುದು ಪ್ರೀತಿಯೋ ಅದು ದೇವರ 

ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಯೋಚಿಸಿ, ಎರಡು ಕಾವ್ಯಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ದೇವರ 

ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟು ಬಾಗಿಲು ಹಾಕಿಸಿದನು. ಮಾರನೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೇವಾಲಯದ 

ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದಾಗ ಜಯದೇವನ ಕಾವ್ಯವು ದೇವರ ಕೈ ಯಲ್ಲಿದ್ದು, ರಾಜನ ಕಾವ್ಯವು 
ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿ ರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಅಲ್ಲಿಂದ 

ಮುಂಜಿ ರಾಜನು ಜಯದೇವ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವದಿಂದ 

ಕಾಣಲು ತೊಡಗಿದನು. ಅಭಿನವ ಗೀತಗೋವಿಂದವು ಈಗ ಮುದ್ರಿ ತವಾಗಿದೆ. 

ರಾಜಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣಸೇನನು ಜಯದೇವ ಮತ್ತು ಪದ್ಮಾವತಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ 
ಗೌರವದಿಂದ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದನು. ಆದರೆ ರಾಣಿಯು ಪದ್ಮಾವತಿಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ 

ಅಸೂಯೆ ಗೊಂಡಳು. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಚೇಷ್ಟೆ ಮಾಡಲು ಸಮಯ 

ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಳು ಒಂದು ಸಲ ರಾಜನು ಜಯದೇವನನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು 

ಬೇಟಿಗೆ ಹೋದನು - ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವೆಂದು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು 

ಜಯದೇವನು ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದುರಂತಕ್ಕೀಡಾದನೆಂದು ರಾಣಿಯು ತಿಳಿಸಿದಳು. ಈ 

ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆಯೇ ಪದ್ಮಾವತಿಯು ಮೂರ್ಥಿತಳಾಗಿ ಮ್ಹತಳಾದಳು. 

ರಾಣಿಗೆ ಇದು ಅನಿರೀಕ್ರಿತವಾಗಿತ್ತು. ತನ್ನ ಚೇಷ್ಟೆ ವಿಪರೀತಕಿಟ್ಟು ಕೊಂಡಿತು 

ಎಂದು ಭಯಭ್ರಾಂತಳಾದಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಜಯದೇವನೊಡನೆ 

ಹಿಂತಿರುಗಿದ ರಾಜನು ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಕೋಪಾವಿಷ್ಟನಾಗಿ ಕತ್ತಿಯನ್ನು 
ಹಿರಿದು ರಾಣಿಯನ್ನು ತುಂಡರಿಸಲು ನುಗ್ಗಿದನು. ಜಯದೇವನು ಕೂಡಲೇ 

ಅವನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ತಡೆದನು ಪದ್ಮಾವತಿಯು ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ 
ಮೃ ತಳಾದಳು. ತಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದು ನಿಜ. ಅವಳು ಪುನಃ ಜೀವಂತ 

ಳಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ ಎಂದು ಹೇಳಿ ೧೯ನೆ ಅಷ್ಟಪದಿಯನ್ನು 
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ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಿ ಪದ್ಮಾವತಿಯ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರೋಕ್ತಿಸಿದನು. 

ಕೂಡಲೇ ಅವಳು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದವಳಂತೆ ಎಚ್ಚರಗೊಂಡಳು. ಈ ಘಟನೆಯಿಂದ 

ರ್ಣನೆ ಅಷ್ಟಪದಿಗೆ ಸಂಜೀವಿನಿ ಅಷ್ಟಪದಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಂಟಾಗಿದೆ. 

ಜಯದೇವನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನ ಪರಮಭಕ್ತನಾಗಿದ್ರ್ದನು. ಅವನು ಹೇಳಿರುವ 

ದಶಾವತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರವನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳಿಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಅವನು 

ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೇ ಪರಬ್ರಹೆ ನೆಂದು ತಿಳಿದಿದ ಶ್ರ ನೆನ್ನಬಹೆದು. ಬುದ್ಧನು ವಿಷ್ಣು ವನ 

ಏಂಭತ್ತ ಜಿ ಚಿತಾ ಹೇಳಿದ್ದಾ ನೆ. 

ಜಯದೇವನ ಜನ.ಸ ಸೈಳವಾದ ಕೆಂದುಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಅವನ 

ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸ ವವು ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗೀತ 

ಗೋವಿಂದವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಾಚನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಒರಿಯಾ ಭಾಷೆಯ 

ತಾಳೆಗನಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಿಂದುಬಿಲ್ವದ ಕೊಟರ ಕೃಷ್ಣಪ ಪಂಡಾಜಿ ಎಂಬುವರ 

ಬಳಿಯಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಹಪ ಶ್ರೀಮುಖ ಸಂವತ್ಸರದ ಮಾರ್ಗಶಿರ 

ಕೃಷ್ಣ ಏಕಾದಶಿಯಂದು ಸ್ವರ್ಗಸ್ತ ನಾದನೆಂದು' ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 

ತಿಂಗಳ ೨೮ನೆ ದಿನಾಂಕ ಸೋಮವಾರವೆನ್ನ ಬಹುದು. ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಧ 

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಸಂಜೆ ಪೂಜಾನಂತರ ಒಂದೆರಡು ಆಷ್ಟ್ರಪದಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ಜಯೆನಾರಾಲಯಣಿ -ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆಃ: ಸರಿಗಾಮಪದಸ 

ಅಃ ಸರಿದಪಮಗರಿಸ 
ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಷಡ್ಡವು ಗ್ರಹಾಂಶನ್ಯಾಸ... ಮಷಭ ದ್ಲೈವತಗಳು ಪರಸ್ಪರವಾದಿ 

ಸಂವಾದಿಗಳು. ಗಾಂಧಾರ ದೈವತಗಳು ರಾಗ ಛಾಯತಾಸ್ವರಗಳು. ದೀನರಸ 

ಪ್ರಧಾನ ರಾಗ. ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮನವಿನಿ ವಿನುಮಾ ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ 

ರಾಗದ ಸೆ ುಂದರವಾವ ಕೃತಿ. 

ಜಯುನೃತ್ಯ--ಇದು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಸೈನ್ಯವು ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ 
ಅದನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುವ ನೃತ್ಯ. ಕಾಮೂ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುಕೋಡಿಕಾವಲ್ನ 

ಡಾ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ “ಹ ಯನ್ಸತ್ಯದ ಸುಂದರವಾದ ಶಿಲ್ಪ ಗಳಿವೆ ರಥಗಳಲ್ಲಿ 

ಬರುತ್ತಿರುವ ಸೆ ಕೈನಿಕರು, ಆಕೆ ಮತ್ತು ಕೆ ಸವಾರರು ಸುತ್ತು. ಪದಾತಿಗಳ ದೃಶ್ಯ 

ಶಿಲ್ಪವು ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸೆಂಗೀತ ಸಹಿತ ಭಿ 

ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ಸ್ಥಾ ಸ್ವಾಗತಿಸುವ 'ದೃಶ್ಯವಿದೆ. ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪವಾದ 

ತಿಲ್ಪ. 

ಜಯುದೇವಪುರ--ಜಯದೇವ ಕವಿಯು ಗೀತಗೋವಿಂದ ಕಾವ್ಯವನ್ನು 

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರಚಿಸಿದ ಸ್ಥ ಳೆ. 
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ಇಯುದೇವಸೇನೆ--ಒರಿಸ್ಸಾದ ಪುರಿಯ ಜಗನ್ನಾಥ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 

ಜಯದೇವನ ಅಷ್ಟನದಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ಸೇವೆ. ಈ ಸೇವೆಯ ಹೆಕ್ಟು ಕೆಲವು 

ಒರಿಯಾ ಮನೆತನಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದೆ ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಈ 

ಅಷ್ಟಪದಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಗೋಡೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟವದಿಗಳನ್ನು 

ಕೆತ್ತಲಾಗಿದೆ. ಜಯದೇವನು ತನ್ನ ಜೀವಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು 

ಗೀತಗೋವಿಂದವನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದನು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನೃತ್ಯಮಂಟಿವದಲ್ಲಿ 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯು ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಳು. ಈ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒರಿಯಾದವರು 

ಮಾತ್ರೆ ಸೇವೆ ಅಪಿಸಬಹುದು. "ನಡ ವತಿಯ ಕಾಲದಿಂದ ಪುರಿಯಲ್ಲಿ ದೇವದಾಸಿ 

ನೃತ ಯವ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಪುರಿಯ ದೇವದಾಸಿಯರು 

ಸ ವಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ನ ತ್ಯ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾದವರು 

ಜಯಂಕ ಪತ್ರ--ಇದು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ತ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸನು ತನ್ನ ನ್ನು 

ಜಯಿಸಿದ ಎದ್ದಾಂಸಿಗೆ ಬಕೆಮು ಕೊಡುತ್ತಿದೆ ತ್ರಿದ್ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಜಯಪತ್ರಿಕ ಬೂ 

ಹೆಸರು. 

ಇಯಪ್ರಿಯವಂಂಶ--ಇದು ಒಂದು ಲಘು, ಒಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಲಘು 

ಇರುವ ತಾಳ 

ಜಯುವ್ಮಾ ಟಿ.--ಇವರು ಹಿಂದಿನ ಫೀಳಿಗೆಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದುಷಿ 

ಯಾಗಿದ್ದ ವೀಣಾಧನಂ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು. ಶುದ್ಧ ವಾದ ಶೈಲಿ, ಬಹುಸಂಖ್ಯೆಯ 

ಶುದ್ಧ ಪಾಠಾಂತರದ ಅಪರೂಸವಾದ ಪದಗಳು, ಕೃತಿಗಳು, ಜಾವಳಿಗಳು 

ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ತಿಳಿದ ನಿಧಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಭವ್ಯ ವಾದ ಸಂಗೀತ 

ಪರಂಪರೆಯ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಇವರು ಮದ್ರಾಸಿನ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರ ಸಂಗೀತದ 

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮುಂತಾದ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ 

ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸನ್ಮಾನಗಳನ್ನು ವಡೆದಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರ ಗಾಯನದ ಮುಖ್ಯ 

ಲಕ್ಷಣ ಭಾವಪುಷ್ಚಿ. ಭಾರತದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆ ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ 

ಯವರು ಇವರ ಪುತ್ರಿ ಕ 

ಜಯಭೇರಿ, ಜಯೆಭೇರಿಕೆ--ವಿಜಯೋತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ನಗಾರಿ. 

ಜಯೊಮಸನೋಹರಿ “ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಿಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಸ 

ಆ: ಸರಿಗಮ ದಸ 

ಆಅ; ಸ ಕಿದಮಗರಿಸ 

ಇದು ಔಡವ ಷಾಡವ ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಗಾಂಧಾರ, ಮಧ್ಯೆಮ ಮತ್ತು ಧೈವತವು 

ಜೀವಸ್ವರಗಳು. ಮರೀ ಎಂಬ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರವು ರಾಗಕ್ಕೆ ರ 

ವನ್ಹೀಯುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ ಮತ್ತು ದೀನರಸ ಪ್ರಧಾನರಾಗ. 
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ಶ್ರಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಈ ರಾಗವನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದರು. ಅವರು ರಚಿಸಿರುವ 

ನೀ ಭಕ್ತಿಭಾಗ್ಯಸುಧಾ, ತ್ರೀರಮ್ಯು ಚಿತ್ತಾಲಂಕಾರ ಮತ್ತು ಯಜ್ಞಾ ದುಲು ಎಂಬುವು 

ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕೃತಿಗಳು. 

ಜಯುವುಾಖ--೧೭ನೆ ಶತಮಾನದ ರಾಗತಾಳ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ 

ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ. 
ಜಯವಮೋಹನ-ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದಸ 
ಅಃ ಸವನಿದಸಷಮಗರಿಸ 

ಜಯೆಮುಂಗಳೆ-ಪುರಾತನ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ೪೫ನೆ ತಾಳ. ಇದರ 

ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೧೨ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ೧೮ ಅಸ್ಷರಕಾಲ. ಇದರ ಅಂಗಗಳು 

ಲಘು, ಎರಡು ಗುರು, ಲಘು, ಎರಡು ಗುರು. 

ಜಯವಂಜದಿ- “ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪದಪಮರಿಗರಿಸ 
ಜಯೆರಾಮಾ (ಜಯರಾಮ) ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ 

ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸ ರಿಗಮಪ ದ ವಿಸ 

ಅಃ ಸಸಿದಪಮಗಸ 

ಜಯರಾಮ ಅಯ್ಯರ್ ಟ. ಕೆ. (೧೮೯೪ ) ಜಯರಾಮ ಆಯ್ಯರ್ 
ರವರು ಅವರ ತಂದೆ ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಯ್ಯರ್ರವರಲ್ಲಿ ನಿಟೀಲುವಾದನವನ್ನು ಕಲಿತು 

ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು. ಸರ್ಕಾರದ ನೇವೆಗೆ ಸೇರಿ ೧೯೨೧ರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು 

ಸಂಗೀತವನ್ನೇ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನಾ ಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡರು. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಕಚೇರಿಗಳಿಗೆ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿದರು. ತಿರುವನಂತಪುರದ 

ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು ತರುವಾಯ 

ತಿರುಚಿಯ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದು ೧೯೫೦ ರಿಂದ ದೆಹಲಿ 

ಆಕಾಶವಾಣಿ ಕೇಂದ್ರ ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾದ್ಯ ವೃಂದದ ನಿರ್ದೇಶಕರೂ ರಚನಕಾರರೂ 

ಆದರು. ಉತ್ತ ಜತೆ ಮತ್ತು ಪಾಶಾ ತ್ಯ 3 ಸಂಗೀತಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯ ಯನ 

ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತೀಯ ರಾಗಗಳನ್ನು ವಾದ್ಯವೃಂದಕ್ಕೆ ಅಳದಡಿಸುವುದಲ್ಲದಿ 

ಮತ್ತು ಹೊಸ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಯೋಗ" ಮಾಡಿದರು. ಇವುಗಳು 

ರಾಷಿ ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಸಾರವಾಗಿವೆ. ಇವರ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಸ ಸಂಪ್ರದಾಯತೆ 
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ಮತ್ತು ಪರಿಷ್ಕೃತವಾದ ಶೈಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದುವು. ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ 

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. 

ಜಯುರಾವಂತಾಳ--ವನಪಾದ ಚೂಡಾಮಣಿ ವಿರಚಿತ ತಾಳ ಸಮುತ್ತಿರಂ 

ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಾಳ. 

ಜಂಶೊಸಾಶ್ಮ--ನಾರದನ ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಸೂರ್ಯಾಂಶದ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಜಯೆಸಾಸ್ಲಿಕ--ನಾರದನ ಸಂಗೀತ  ಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗಾಂಗರಾಗ. 

ಜಯುಸಾರಂಗ--ಈ ರಾಗವು ೫೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಿಂಹೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಮದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸರಿಗಮಪಮದನಿಸ 
ಅಃ ಸರಿದಮಪದಮಗರಿಸ 
ಜಇಯಂಸಾನೇರಿ_ಈ ರಾಗವು ೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾನವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮರಿಗಮಪದರನಿ 

ಅ: ದಪಮಗರಿಸನಿಸ 

ಜಯುಸಿಂಧು--ಈ ರಾಗವು ೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರತ್ನಾಂಗಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. A 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಸ 

ಅ; ಸಪನಿದಮಗರಿಸ 
ಇಯುಸಿಂಧುವತಾಳವಿ--೧೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹಾಟಕಾಂಬರಿ ರಾಗದ 

ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. 
ಜಲಸುಗಂಧಿ--ಈ ರಾಗವು ೩೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಖಾಲವರಾಳಿಯೆ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮ ಪದಸ 

ಅ; ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಜಯಶ್ರಿೀ--(೧) ಈ ರಾಗವು ೨೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೀರವಾಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನೀದಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

(೨) ಪುರಾತನ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ೩೮ನೆ ತಾಳದ ಹೆಸರು. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ 

ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ೩೨ ಅಕ್ಷರಕಾಲ, ಇದರ ಅಂಗಗಳು ಎರಡು ಗುರು, 

ಎರಡು ಲಘು ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೪೦೯ 

ಜಯುಶ್ರೀಕಂಠಿ- ಈ ರಾಗವು ೪೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಡ್ತಿಧೆಮಾರ್ಗಣಿಯೆ 

ಒಂದು ಜವ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಸ 
ಜಯಶ್ರೀ ಭಾಸ್ಕರಮುಟ್ಕಿ-.೧೭ನೆ ಶತಮಾನದ ರಾಗತಾಳ ಚಿಂತಾಮಣಿ 

ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ. 

ಜಯುಶೃಂಗೆ--ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಸೈನ್ಯವು ತನ್ನ 

ವಿಜಯವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲು ಜಯಶೃಂಗ ಎಂಬ ಕೊಂಬನ್ನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 
ಊದುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದಿತು. 

ಜಯೊಶುಕ--ಈ ರಾಗವು ೭೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೋಸಲದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗಮರಿಸ 

ಜಂಯಶುದ್ಧ ಮಾಳೆವಿ- ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಕಟಪಯಾದಿ 

ಸಂಜ್ಞಾ ಸೂಚಕ ಪದಗಳಿರುವ ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ೧೮ನೆ ಮೇಳದ ಹೆಸರು. 

ಇಯಂಂತಸೇನ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಪ್ರಿಯೆದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಧಿದಪಮಗಸ 
ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಷಡ್ಡವು ಗ್ರಹಾಂಶನ್ಯಾಸ. ಗಾಂಧಾರ, ಭೈ ವತಗಳು ರಾಗ ಛಾಯಾ 

ಸ್ವರಗಳು. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ. ತಂಜಾವೂರಿನ ದೊರೆ ರಘುನಾಥನಾಯಕನು 

ಈ ರಾಗವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ತ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ವಿನತಾ ಸುತವಾಹೆನ 
ಡ್ 

ಶ್ರೀ ಎಂಬುದು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 

ಜಯೆಂತಶ್ರೀ ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಬ್ಛೆರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ- ತ 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಪಮಗಸ 

ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಗಾಂಧಾರ ಮತ್ತು ಧೈವತಗಳು ವಾದಿಸಂವಾದಿಗಳು ಮತ್ತು 

ರಾಗಭಾಯತಾಸ್ವರಗಳು. ಶಾಂತರಸ ಪ್ರಧಾನ ರಾಗ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ. ತ್ರೀ ತ್ಯಾಗ 

ರಾಜರ ಮರುಗೇಲರಾ, ಗರ್ಭಪುರಿಯವರ ನಿನ್ನುನಮ್ಮಿತಿ ವಿನುತ ಪಾಲಿನಿ ಎಂಬ 

ರಚನೆಗಳು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು. 
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ಜಯಿಂತಿ -ಬೃಹೆದ್ದರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕಾಮೋದರಾಗದ 
ರಾಗಿಣಿಗಳ ಒಂದು ದಾಸಿರಾಗ. 

ಜಯತಾನಂದ--೧೭ನೆ ಶತಮಾನದ ಭರತ ನಾಟ್ಟ ಯೆ ಶಾಸ್ತಿರಂ ಎಂಬ 

ತಮಿಳು ಗೆ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗದ ಹೆಸರು. 

ಜಯಾಭರಣ ಈ ರಾಗವು ೧೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಶ್ವ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನರಿಸ 

ಅ: ಸದನಿಪ ಮರಿಗಮರಿಸ 

ಜಯಾಭರಣಿ ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. R 

ಆ: ಸಗಮಪಮರಿಗಮಸಸ 

ಅ: ಸ ನಿದಪಮರಿಸ 

ಜಯುನೇಳಾವಳಿ- ಈ ರಾಗವು ೪೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗವಾಂಭೋದಿಯ 

ಒಂದು ಹಣ 

ಆ: ಸರಿಗಮದಪದನಿಸಿ 
ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಜರಶೇಖುರ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಜ್ರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮನಿದಮಗರಿಮಗಸ 
ಇಜಲತರಂಗ- ಇದೊಂದು ಪುರಾತನ ವಾದ್ಯ. ಇದರ ವಾದನವು ೬೪ 

ಫೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ವಾತ್ಸಾ ಕಿಯನನ ಕಾಮಸೂತ್ರ ದಲ ಹೇಳಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಚೀನ 
ನಾಮವು ಉದಕವಾದ್ಯ. "ಸ್ಯ ಸಿಡೋನಿಯಾದೆ' ಅಲೆಗ್ಸಾ ೦ಡರ್ ಮಹಾಶಯನು 
ಭಾರತದಿಂದ ಗ್ರಿ ಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗುವಾಗ ಜಾತೀ ಸಂಗೀತಗಾರರ 
ತಂಡವೊಂದನ್ನು ತೂ ಹೋದನು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನು ಉದಕವಾದ ವನ್ನು 
We ಎಲ್ಲರ 3 ಶಂಸೆಗೆ ಒಳಗಾದನು. ಪಾ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಬಟ್ಟ 3 ಬುಗಳನ್ನು. 
ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತ ದ್ದ ರು ಇಗೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಯ ನಾದ ತವಡು ನಿಂಗಾಣಿ 
ಬಟ ಕ್ವಿಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದರು. ಇವುಗಳ ಸ ಪಯೋಗವು ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ 
ಬಳಕೆಗೆ ಬಜ್ ಜಲತರಂಗವೆಂದರೆ ಜಲದ ಅಲೆಗಳೆಂದರ್ಥ. ಸಂಗೀತ 
ಮಡಿಯುವ ತಾಡನ ವಾದ್ಯ ಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಮೊದಲ ಸಾವನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. 
ಪಿಟೀಲು ಮತ್ತು ಮೃ ದಂಗ "ಸತ್ನವಾಡ್ಯ ದೊಡನೆ ಈ ವಾದ್ಯ ದ ಕಚೇರಿಯನ್ನು 
ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ಅಂದ 

ಜಲತರಂಗ್ ವಾದಕನ ಮುಂಡೆ, ಅರ್ಧೆ ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಎಡದಿಂದೆ ಬಲಕೆ 
ತಗ್ಗು ನಿ ಸ್ಥಾಯಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾಯಿಯ ಸ್ವರಗಳವರೆಗೆ, ಏರಿಕೆಯ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ಸುಸ ದರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಪಿಂಗಾಣಿ ಬಟ ಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಸ್ಥಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ” ಬರುವ 
ಸ್ವರಸ್ತಾ ನಗಳ ಶುದ್ಧಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬಟ್ಟ ಲುಗಳಿಗೆ ನೀರನ್ನು ಹಾಕುತ್ತಾನೆ. ಮಂದ್ರ 
ಸ್ಪಾ ಯಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನುಡಿಯುವ ಬಟ್ಟ ಲುಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದಾಗಿವೆ. 
ತಾರಸ್ಥಾ ಯಿಯೆ ಕಡೆಸಿ ಹೋಗುತ್ತ ಇವು "ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುತ್ತವೆ ಎರಡು. ಕೈಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಡ್ಡಿ ಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಟ ಕ್ಟಿಲುಗಳನ್ನುು ತಾಡನ ಮಾಡಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ ಬಟ್ಟಿ ಲ: ಗಳನ್ನು 
ಮೆದುವಾಗಿರುವ ರತ್ತ ್ತ ಗಂಬಳಿ ಅಥವಾ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ರತ್ನಗಂಬಳಿ ಹಾಸಿ ಬಟ್ಟ ಲು 
ಗಳನ್ನ ಟ್ಟು ನುಡಿಸುವುದುಂಟು. ಕಚೀರಿಗೆ ನುಡಿಸುವ “ಮುನ್ನ ಬಟ 3 ಲುಗಳನ್ನು 

ಸಿದ್ಧ ಸಡಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಹು ಸಮಯ ಬೇಕು. ವಾದಕನಿಗೆ ಅದಕಾಗಿ ಅಪಾರ 
ಸ್ವರಜ್ಞಾ ನವಿರಬೇಕು. ಶ್ರುತಿಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ನುಡಿಸಬೇಕಾಗಿರುವ ರಾಗ 
ಮತ್ತು ಕೃತಿಗೆ ತಕ್ಕ ಆಯಾ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಬಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಮಂದ್ರ 

ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ತಾರವಂಚಮದವರೆಗೆ ಮುಂದಿನ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬಿದಿರುಕಡ್ಡಿ 
ಗಳಿಂದ ತಾಡಿಸಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗವನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ಮೊದಲ 

ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹದಿನಾರು ಬಟ್ಟಿ ಲುಗಳಿರುತ್ತವೆ. ನೀರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ಆಧವಾ 

ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮೂಲಕ ಸ್ವರಸ್ವಾನಗಳನ್ನು ಶುದ್ದವಾಗಿ ಅನುಗೊಳಿಸಿ 

ಕೊಳ್ಳ ಲಾಗುವುದು ಬಟ್ಟಲಿನ ಅಂಚು ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ನೀರಿಗೂ ತಾಗುವಂತೆ 

ಕಡ್ಡಿ ಯಿಂದ ತಾಡನ ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವರವು ದೀರ್ಫೆವಾಗಿ ಕಂಪಿಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ 

ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. ಶಕಂಪಿತ ಗಮಕವನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ ವಾದಕನು ಬಲಗೈ ಯ 

ಕಡ್ಡಿ ಯಿಂದ ಬಟ್ಟಲ ಅಂಚನ್ನು ತಾಡಿಸಿ, ಎಡಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದ ಒಂದು ಮರದ 

ತುಂಡಿನಿಂದ ನೀರನ್ನು ಮೆಲ್ಲನೆ ಕಲಕುತ್ತಾನೆ ಆಗ ಸ್ವರವು ಬಹಳ ಇಂಪಾಗಿ ಕೇಳಿ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಆಲಾಹಪನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿಯ ಕಂಪನವನ್ನು ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. 

ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನುಡಿಯುವ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಎಡಗೈ ಯ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಬಲದಿಂದ 

ಎಡಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟ ಲುಗಳನ್ನು ತಾಡಿಸ್ಕಿ ಆರೋಹಣ ಶ್ರಮದಲ್ಲಿ” ನುಡಿಯಬೇಕಾದ 

ಸ್ವರಗಳನ್ನು “ಡದಿಂದ' ಬಲಕ್ಕೆ ತಾಡಿಸುತ್ತ ನುಜಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾದ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ಆಲಾಪನೆಯು ತನ್ನದೇ ಆದ ಮುತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿಳಂಬ 

ಕಾಲದ ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದ ಕೃತಿಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ 

ಇರುತ್ತವೆ. 

ಮೈ ಸೂರಿನ ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ ; ಹಲತರಂಗ್ ಸುಬ್ಬಯ್ಯರ್, ಜಲತರಂಗಂ ರಾಮ 

ರಾವ್ ರಮಣಯ್ಯ ಚೆಟ್ಟಿ ಯಾರ್ ಮುಂತಾದವರು ಬಹುಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಜಲತರಂಗ್ 

ವಾದಕರಾಗಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಬಿ ದೇಮೇಂದ್ಲಪ ದ್ರಪ್ಪ, ಮಧುರೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಈ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 



೪೧.೨ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಜಲತರಂಗ್ ಆನಯಂಹೆಟ್ಟಿ ಸುಬ್ಬಯ್ಯರ್--ಸುಬ್ಬಯ್ಯರ್ ತಮಿಳು 

ನಾಡಿನ ಸೇಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯವರು. ಇವರು ೧೮೮೧ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ರಾಮನಾಡಿನ 

ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೂ ಆಗಿದ್ದ ಕುನ ವ್ರಕ್ಟುಡಿ ಕ್ರ ಷೆ ನ್ದ ಯ್ಯರ್" 

ರವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿತರು. ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ. ನವರಲ್ಲಿ ಸಲಿಂಗ 

ವಾದನವನ್ನು ಕಲಿತರು. ತಮ್ಮ ೨೧ನೆ ವಯಸ್ಸಿ ವಿಂದ ಕಚೀರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಲು 

ತೊಡಗಿದರು. ಮೈಸೂರು ಆಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತು ಕಾಮಕೋಟಿ ಪೀಠದ ಗೌರವಗಳಿಗೆ 

ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದು ಜಲತರಂಗವಾದನದ ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ಜಲಜನಾಭ--ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ 
ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ ಮುದ್ರೆ. 

ಜಲಜವುಾಖ-ಈ ರಾಗವು ೬೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಟರೂಪಿಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮ ಪದ ಸ 

ಅಃ ಸನಿದನಿಪಮರಿಗಸ 
ಜಲಜವಾಸಿನಿ_.ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೆಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪ:ನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 
ಇಲಾರ್ಣವ-_ಈ ರಾಗವು ೩೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. 

ಆ: ಸ ರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ರಾಗಾಂಗರಾಗ. ಷಡ್ಡ, ಶುದ್ಧರಿಷಭ, ಶುದ್ಧಗಾಂಧಾರ, ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ, ಶುದ್ಧ 

ಧ್ಯ ವತ ಮತ್ತು ಕೈತಿಕಿ” ನಸು ಈ ರಾಗದ ಸ್ನ ಕ್ವರಸ್ಮಾಗಳು. ಷಡ್ಡವು ಗ್ರಹಾಂಶ 

ನ್ಯಾ ಸಸ್ವರ. ಕ್ಸ ಶಿಕ ನಿಷಾದವು ಜೀವ ಮತ್ತು ನ್ಯಾ ಸಸ್ವರ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ 

ಇ ಓಕ್ ಪ್ರಧಾನ ರಾಗ. 

ಜಲೆಕ್ಟ್ರೋಷೋನಿಯಂ- -ಮದ್ರಾಸಿನ ಗಿಂಡಿಯ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 

ಕಾಲೇಜಿನ ಪಪ್ಪು ಸುಬ್ಬರಾವ್ ಎಂಬುವರು ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದರು. ಇದು 

ಜಲತರಂಗ್ ಮತ್ತು ಹಾಮೋನಿಯಂ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೇಳೆ ಸಿ ಮಾಡಿರುವ ವಾದ್ಯ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ವಾದ್ಯದ ಕೀಗಳನ್ನು ಜಲತರಂಗಿನ ಬಟ್ಟಲುಗಳಿಗೆ 

ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿಯಂ ನುಡಿಸುವಾಗ ಆಯಾ'ಬಟ್ಟಲುಗಳು ವಿದ್ಯುತ್ 

ಯಾಂತ್ರಿಕ ಏರ್ಪಾಡಿಠಿಂದ ತಾಡನವಾಗುತ್ತವೆ. ತಾಡನ ಮಾಡುವ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 

ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಏರ್ಪಾಡಿಗೆ ಇದನ್ನು ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ವಾದಕನು ಒಂದು 

ವಾದ್ಯವನ್ನು ಮಡಿಸಿದರೂ ಎರಡು ವಾದ್ಯಗಳ ನುಡಿಕಾರವು ಇಂಪಾಗಿ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಹಿಕೆ ಕೋಶ ೪ಂಪ್ಲ 

ಜಲತರಂಗ್' ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಏರ್ಪಾಡನ್ನು ಅಳವಡಿಸ 

ಲಾಗಿದೆ. 

ಜಲೋದ್ಧ ತಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿಪಗಮಗರಿಸ 
ಇಲೋಧರ--ಈ ರಾಗವು ೬೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸಪನಿಡದನಿಪಗಮಗರಿಸ 
ಜವನಿಕ-_ಈ ರಾಗವು ೧೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹಾಟಿಕಾಂಬರಿಯೆ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಜಮೋನ್ಸತಿ- ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಕ 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಪಸ 

ಅ: ಸನಿಪದಪಮಗರಿಸ 

ಜಾಜಿವಸಂತ-_-ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ನರಾಗ. 
ಸಿ [3 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸೆದಪಮರಿಗಸ 

ಜಾರುತ್ ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ದಕ್ಷಿಣ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲ್ಪಟ್ಟ 
ಒಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಜಾರುತ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದ 

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಯಿತು. ಇದು ಆಫ್ರಿಕದ ಮದ್ದಳೆ ತಾಳಗಳ ಆಭಾರಿತ 

ವಾಗಿದೆ. 

ಜಾರುತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್-ಇದು ಜಾರುತ್. ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಮಿಯೆ ಸಂಗೀತ. 

ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಯಾಕ್ಟೋಫೋನ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೈಡ್ ಟ್ರೊಂಬೋನ್ ಎಂಬ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಾಲ್ರೂವರ್ ನೃತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ 

ಈ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿ ಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 

ಜಾತಿ--(೧) ಶ್ರುತಿಯೆ ಗುಣವಿಶೇಷಕ್ಕೆ ಜಾತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ೨೨ 

ಶ್ರುತಿಗಳಗೆ ೫ ಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ದೀಪ್ತ, ಆಯತ, 

ಕರುಣ, ಮೃದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆ. ಇವು ಶ್ರುತಿಗಳ ಭಾವಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 
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(೨) ಜಾತಿ ಎಂದರೆ ತಾಳದ ದಶಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ ಇದು ಚತುರಶ್ರಜಾತಿ 
ಲಘು, ತಿಶ್ರಜಾತಿಲಘು, ಮಿಶ್ರಜಾತಿಲಘು, ಖಂಡಜಾತಿ ಲಘು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ 

ಜಾತಿ ಎಂಬ ಐದು ಬಗೆಯ ಲಘುಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. 

(೩) ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಎಂದರೆ ರಾಗವೆಂದರ್ಥವಿತ್ತು. ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ 

ಇದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹೈ, ಅಂಶ, ತಾರ, ಮಂದ್ರ, ನ್ಯಾಸ, ಅಪನ್ಯಾಸ, ಅಲ್ಪತ್ವ, 

ಬಹುತ್ವ, ಷಾಡವ ಮತ್ತು ಔಡವ ಎಂಬ ಜಾತಿಯ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. 

ಈಗ ರಾಗವನ್ನು ೭೨ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಗನುಸಾರವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡುವಷ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾ ನವು 
ಬೆಳೆದಿದೆ. ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಶುದ್ಧಜಾತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ: 

ಷಾಡ್ಜಿ, ನೈಷದಿ, ಧೈವತಿ, ಆರ್ಷೋಭಿ-ಇವು ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. ಗಾಂಧಾರಿ, 

ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಮವು ಮಧ್ಯಮ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿವೆ. 

ಇಾತಿಸ್ಟರ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಾ ಚ್ಯಹೆಸ್ತ 

ಪ್ರತಿಗಳ ಭಂಡಾರದಲ್ಲಿ ಡಿ. ನಂ. ೨೫೩೬ನೆ ತೆಲುಗು ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯ 

ಕಾರರಾದ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ಕೆಲವು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯರಾಗ 

ಗಳಿಗೆ ರಚಿಸಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಡೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ 
ಗುರುಗುಹ ಎಂಬ ಅಂಕೆತವಿಡೆ ಯಾವ ಯಾವ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮತ್ತು ಫ್ರೆಂಚ್ 
ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ಸಂಸ್ಕತ ವದಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೋ ಆ ಹಾಡುಗಳ ಹೆಸರನ್ನು 

ಕೊಡಲಾಗಿಸೆ. ಆ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು, ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ 

ಸ್ವರಲಿಫಿ ಸಹಿತ ಇರುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಸಂಸ್ಕೃತ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹಾಡುವುದು 

ಸುಲಭ. ಈ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ದೀಕ್ಷಿತರು ೧೮೩೩ಕ್ಕೂ ಹಿಂಡೆಯೇ ರಚಿಸಿದರು ಈ 

ಹೆಸ್ತ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಬಹು ಸುಂದರವಾಗಿ ಬರೆದವರು ವಾಲಾಜವೇಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣ 
ಭಾಗವತರ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಪ್ಪಯ್ಯ ಮತ್ತು ಶೇಷಯ್ಯ ಎಂಬುವರು. ಜಾತಿ 
ಸ್ವರ ಸಾಹಿತ್ಯವಲ್ಲದೆ ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳಿವೆ. ಅವು: 
ಜಾವಕಿರಾಘವಮು, ಆದಿಲಕ್ಷ್ಮಿ ಒಬಿಲಾಸಮ್ಮು ಆನಂದ ಸುಂದರಿ ಚಾತುರ್ಯಲೀಲಾ 
ವಿಲಾಸಮು, ಸದಾನಂದಯೋಗಿ ಶತಕಮ್ಮ, ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಶತಕಮು, ಮತ್ತು 
ತಿವಮು ಕುಂದ ಶತಕಮು. ಈ ಹಸ್ತಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿಸಿರುವ ಬ್ರೌನ್ ಎಂಬ 
ಆಂಗ್ಲೆವಿದ್ವಾಂಸನು ತೆಲುಗು ನಿಘಂಟನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕರ್ತ್ಪ. 

ದೀಕ್ಷಿತರು ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಸೋದರ ಬಾಲುಸ್ಟಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರಿಂದ ಪಾಶ್ಚ್ಯಾತ್ಯ 
ಸಂಗೀತದ ಪರಿಚಯವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬಾಲು ಸ್ವಾಮಿಯು ಮದ್ರಾಸಿನ ಸೇಂಟ್ 
ಜಾರ್ಜ್ ಕೋಟೆಯ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರನಿಂದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ರೀತಿಯ ಪಿಟೀಲು 
ವಾದನವನ್ನು ಕಲಿತು ಅದನ್ನು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವನ್ನಾಗಿ 
ನುಡಿಸಲು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಈ ವಾದ್ಯದ ಉಪಯೋಗ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು 
ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟರು. 
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ಈ ಹೆಸ್ತ ಪ್ರತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಲಘುರಚನೆಗಳು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಚಲಿತವಾಗಿದ್ದುವು. 
ಇವನ್ನು ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾ ಸಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಡುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಂಸ್ಕೃತ 
ಮತ್ತು ತರಸಾ ಸಾಹಿತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕ್ಕೆ ಸ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಗೀತಗಳು 
ಈ ರೀತಿ ಇವೆ 

(೧) ರಾಮಚಂದ್ರಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷ--“ Here is a health to all 
good lasses ”, “ Let us lead alife of pleasure ”. 

(೨) ಸೀತವರ್ಕಾಂ ಭಜೇ ಭೈರವಂTaza-ba-Taza 
(೩) ಸಕಲಸುರವಿನುತಂ ಶಂಭೋಸ್ವಾಮಿನ್ — Quick March 
(೪) ಕಾಂಚೀಶಮೇಕಾಮ್ರಂ— Country dance : Songs 
(೫) ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಸುರಸೇವ್ಯ British Grenadiers. 
(೬) ಶಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಗಣಪತಿಂ ಳWouloz vous daufer: very 

good song. 

(೭) ವರಶಿವಬಾಲಂ—Castilian Maid. 
(೮) ಕಮಲಾಸನವಂದಿತ ಪಾದಾಜ್ವೆ 

(೯) ಸಂತಾನ ಸೆ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿಕಳತ್ರ ©. 

(೧೦) ಚೈತನ್ಯ ಚೆಂತ ಶ್ರ 

(೧೧) ಶೌಂವಿಧಿನುತೆ--೦ whistle and I will come to you 
my lad 

(೧೨) ಜಗದೀಶ ಗುರುಗುಹೆ ಹೆರಿವಿಧಿ ವಿನುತ Lord Macdonald’s 

Reel, 
(೧೩) ವರಮಂಗಳತನು (ತೆಲುಗು) Marl Brook 

(೧೪) ಶ್ರೀರಂಗ ಹೆರಿಕೃಪಮಯ-Mev Rowe. 

(೧೫) ರಾಜ ಶ್ರೀ ವೆಂಕಟರಾಯ ಭೂಪಾಖಫ “March. 

(೧೬) ಏನುಗನು ಪಟ್ಟು ಕೊಚಿ 

(೧೭) ಎದ್ದನು ಪಟ್ಟ ಗೊಟ್ಟ. 

(೧೮) ವಾಸವಸನ್ನುತ ವಾರಿದಗಾತ್ರ. 

(೧೯) ಚಕ್ಕನಿಗುರ್ರ. 

(೨೦) ರಾರಾಸಾಮಿ. 
ಸುಬ್ಬ ರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರ ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿನಿ ಎಂಬ ಗ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 

ನೊಟು ಸ್ವ ಸಡಾ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಓಟು ಪಿಷ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದ್ದಾ ಷಿ. 

ಅವು ತ ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ತ್ರಿ ಗಾಯನಾಭ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಬಹು ಉಪ ಸಯುಕ್ತ ಸದು 

ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಿಲ್ಲ. 
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(೧) ಶಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಗಣಪತಿಂ (೨) ಗುರುಗುಹೆ ಪಂಕಜಮತಿ (೩) ಗುರುಗುಹ 

ಸರಸಿಜ (೪) ವರಶಿವಬಾಲಂ (೫) ಮುಚುಕುಂದವರದ (೬) ಸೋಮಸ್ವಂದಂ 
(೭) ಪಾರ್ವತೀಪತೇ ಸದಾ. (೮) ಚಿಂತಯೇ ಹೆಂಸದಾ (೯) ಪೀತವರ್ಣಂಭಜೇ 

(೧೦) ಕಾಂಚೀಶಮೇಕಾಮ್ರಂ (೧೧) ಸಕಲಸುರವಿನುತ (೧೨) ಶ್ರೀ ಶಂಕರ 

ದೇವ (೧೩) ಸಂತತಂಪಾಹಿಮಾಂ ಇದನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡಿನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ (God 

Save the King) ರಾಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ 

(೧೪) ಶ್ಯಾಮಲೇ ಮಾನಾಕ್ಷಿ (೧೫) ಕಮಲಾಸನ ವಂದಿತಪಾದಾಚ್ಹೀ.(೧೬) ಸಾಮ 
ಗಾನಪ್ರಿಯೇ (೧೭) ಹೇ ಮಾಯೇ ಮಾಂಬಾಧಿತುಂಕಾಹಿ (೧೮) ವಂದೇ ಮಾನಾಕ್ಷಿ 

ತ್ವ ಸರಸಿಜ--ಇದರ ರಾಗವನ್ನು ಈಗಲೂ ಬ್ಯಾಂಡಿನವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 
ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

(೧೯) ಸರದೇವತೆ (೨೦) ಸದಾ ಸಿವ ಜಯೇ ವಿಜಯೇ (೨೧) ಪಾಹಿದುರ್ಗೇ 

ಭಕ್ತಂ (೨೨) ಮಾಯೆ ಚಿತ್ಯಲೇ (೨೩) ವಾಗ್ದೇವಿ ಮಾಮವ (೨೪) ರಾಮಚಂದ್ರ 
ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ (೨೫) ರಾಮಜನಾರ್ದನ (೨೬) ದಾಶರಥೇದೀನದಯಾನಿಥೇ 
(೨೭) ಪಾಹಿಮಾಂ ಜಾನಕಿ (೨೮) ದೀನ ಬಂಧೋದಯಾಸಿಂಥೋ (೨೯) ಪಂಕಜ 
ಮುಖ ಶಂಕರಹಿತ (೩೦) ವರದರಾಜ ಪಾಹಿ ವಿಭೋ (೩೧) ಸಂತಾನ ಸೌಭಾಗ್ಯ 
(೩.೨೨) ಜಗದೀಶ ಗುರುಗುಕ್ (೩೩) ಆಂಜನೇಯಂ ಸದಾಭಾವಯಾಮಿ. 

A.M. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಮುದಲಿಯಾರರ Oriental Music in 
European Notation ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ 
ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿರುವ ಆರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 
(೧. ಗುರುಗುಹೆಪದಪಂಕಜ ರೂಪಕ (೨) ಪಾಹಿದುರ್ಗೇ ಭಕ್ತಂತೇಆದಿ 
(೩) ಶಕ್ತಿಸಹಿತ ಗಣಪತಿಂ_-_-ರೂಪಕ (೪) ಕಮಲಾಸನವಂದಿತ- ಆದಿ 
(೫) ಶ್ಯಾಮಲೇ ವಿನಾನಾಕ್ಷಿ--ಆದಿ (೬) ಗುರುಮೂರ್ತೇ ಬಹುಕೀರ್ತೆ-- ರೂಪಕ. 

T. P. ಕೋದಂಡ ರಾಮಯ್ಯರ್ರವರ ಭಾಗವತ ಭಜನಪದ್ದತಿ ಎಂಬ ಭಕ್ತಿ 
ಗೀತಗಳ ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ನೋಟ್ ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಿನ ಆರು ಹಾಡುಗಳನ್ನು 
ಸ್ವರಲಿಪಿ ಸಹಿತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

(೧) ರಾಮಜನಾರ್ದನ — ಆದಿ ಲ. ತಿಶ್ರಗತಿ 
(೨) ವರಶಿವಬಾಲಂ . ಆದಿ ಎ೭ 

(೩) ಶಕ್ತಿಸಜತ — ರೂಪಕ 
(೪) ದೀನಬಂಥೋದಯಾಸಿಂಧೋ - ರೂಪಕ 
(೫) ರಾಮಚಂದ್ರಂ ರಾಜೀವಾಕ್ಷಂ — ಆದಿ 

(೬) ಕಮಲಾಸನವಂದಿತ — ಆದಿ 
ಲಘು ಸಂಗೀತದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ಹಾಡುಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉಪಯುಕ್ತ ವಾದುವು. 
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ಶಾಶ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಡ ೦ತಿಯೊ ಮಹಾ ವಾಗ್ಗೆ «ಯ ಕಾರರೂಆಗಿದ್ದ ದೀಕ್ಷಿತರು 

ಈ ಲಘುಗೀತಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವುದರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ತಾದ ಸ್ನಾನವಿದೆ. 

ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಲಘು ಸಂಗೀತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ 

ಸ್ಥಾ ನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಜಾನಪದ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತದ ಮಧ್ಯದ 

ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಇದು ಸಕಲ ಜಇಜನರಂಜನೀಯವಾದುವು. ವೀಣಾ 

ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್ ವಿರಚಿತ ಬಿಲಹರಿ ರಾಗದ (ಆದಿ) ಇಂತಚೌಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ 
ಮಹಾರಾಜರ ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗದ (ಆಟತಾಳ) ಚಲಮೇಲ ಎಂಬ ವರ್ಣದ 

ಕೊನೆಯ ಎತ್ತುಗಡೆ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಈ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು. 

ಜಾನುದ್ವ್ದಯ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ರಿಗಮನಿಸ 

ಅ: ದಪಮಗರಿಸ 

ಜಾರುವಾದ್ಯ--ಜಾರು ಅಧವಾ ವರಿಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯವನ್ನು 

ನುಡಿಸುವುದು ಜಾರುವಾದ್ಯ. ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಸ್ಪರಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಶುದ್ಧ 

ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವ ಪಿಡಿವಾದನ ಶೈಲಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಶೈಲಿಯು ಜಾರುಶೈಲಿ. 

ಇವೆರಡು ಶೈಲಿಗಳು ಪಿಟೀಲು ವಾದನದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿವೆ. 

ಜಾಲಪ್ರಬಲ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದು ಮಧ್ಯೆಮಾಂತರಾಗ, 

ಆ: ಮಪದನಿಸರಿಗಮ 

ಅ: ಮಗರಿಸನಿದಪಮ 

ಜಾಲಿಬಿಂಚಿ  ದೊಡ್ಡಬಸೆವಾಂರ್ತೆಗವಾಂರಿ  ಜಾಲಿಬಿಂಚಿಯವರು 

ಸುಮಾರು ೫೪ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜಾಲಿಬಿಂಚೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 
ಇವರ ತಂಡೆ ವೀರಭದ್ರ ಯ್ಯ ಕಲಾಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಡಿವಾಳ 
ಗಂಗಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕೊರೀ ಸುಗರಪ್ಪ ಎಂಬುವರಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ೧೩ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ 

ಪಂಚಾಕ್ಷರೀ ಗವಾಯಿ ಮತ್ತು ಪುಟ್ಟಿ ರಾಜ ಗವಾಯಿ ಅವರಲ್ಲಿ ೧೯೪೮ರ ವರಗೆ 

ಸಂಗೀತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು ಅನೇಕ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ 
ಕಜೇರಿ ಗಾಯನಮಾಡಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಖ್ಯಾಲ್, ಶುಮರಿ, 

ದೇವರನಾಮ ಮತ್ತು ವಚನಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ 

ಜಾಲ್ರ--ಇದು ಹರಿಕಧಾವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ಭಜನಗೋಷ್ಮಿಯವರೂ ತಾಳೆ 

ನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾದ್ಯ. ಸಮ ಅಳತೆಯ ಎರಡು ಕಂಚಿನ 

ಬಿಲ್ಲೆಗಳೇ ಈ ವಾದ್ಯ. ಒಂದನ್ನೊಂದು ತಟ್ಟದಾಗ ಇವು ಇಂಪಾದನಾದವನ್ನು 

ಸ 
ಎ. 

ಸ 
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ಕೊಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಕಂಚಿನ ತಾಳದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು. ಎರಡು ಬಿಲ್ಲೆಗಳ ಹೊರವೆಸ್ಟ್ರಿಯ 
ಮಧ್ಯೆಭಾಗವು ಉಬ್ಬಾಗಿದ್ದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯವನ್ನು 

ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನುಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ದಪ್ಪನಾದ ಹತ್ತಿಯ 

ದಾರವನ್ನು ಗಂಟು ಹಾಕಿರುತ್ತದೆ. ಓಲಗದೊಂದಿಗೆ ಬಳಸುವ ತಾಳದ ಬಿಲ್ಲೆಗಳು 

ಮಧ್ಯೆದಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಲಿನಂತಿದ್ದು ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಟೆಯಾಗಿರುತ್ತ ೫; ನೃತ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಜಾಲರಾ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಮೃದಂಗಡೊಡನೆ ತಾಳಜತಿಗಳನ್ನು ಜಾಲ್ರಾದಲ್ಲಿ ಸೋಸಲೆ 

ರಾಮದಾಸರು ಅಮೋಘವಾಗಿ ಮುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರುಲ್ಲರಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕಾರದ 

ಜಾಲರಾ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಾಗಪಟ್ಟಣದ ಜಾಲ್ರಾ 

ಗೋಪಾಲಯ್ಯಲ್ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು. 

ಜಾವಡ- ಇದೊಂದು ಡೇಶೃಪದ ಮಧ್ಯಯುಗದ ಗೀತಗಳ ಎರಡನೆಯ 

ಭಾಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಾಗಾಂಗರಾಗ ಲಕ್ಷಣ ಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಸೂತ್ರ ಖಂಡದ 

ಆಥವಾ ಪ್ರಧಮ ಭಾಗದ ನಂತರ ಅಂತರಿಯ ತರುವಾಯಕಂಡು ಬರುವ ವಿಭಾಗ. 

ಜಾವಡಿ ಕನ್ನಡದ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ. ಇದೊಂದು ಹಾಡಿವ ವದ್ದತಿ ಎಂದು 

ಕನಕದಾಸರು ಮೋಹೆನ ತರಂಗಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೃಂಗಾರರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ 

ಗೀತೆ. 

ಜಾವಳಿ --ಜಾವಳಿಯು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೆದಿನ್ಸೆದನೆಯ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈಗಿನ 

ರೂಪನ್ನು ಪಡೆದು ಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದು ಕನ್ನಡದ ಜಾವಡಿ ಎಂಬ ಲಘುಪ್ರೇಮ 

ಗೀತದ ರೂಪಾಂತರ. ಇವು ಹದಗಳಂತೆಯೇ ಶೃಂಗಾರ ರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ, 

ತಿಳಿಯಾದ ಸಾಹಿತ್ಯವುಳ್ಳ ರಚನೆಗಳು. ಪದಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವು ದೈವಿಕ ಪ್ರೇಮದ 

ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಜಾವಳಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವಿಷಯವು ಐಹಿಕ.  ಜಾವಳಿಯಧಾತು 

ರಂಜನೀಯವಾಗಿಯೂ ಮಾತು ಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 

ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದ ರಚನೆಗಳು. ರಂಜಕವಾದ ದೇಶ್ಯರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆದಿ, 

ರೂಪಕ ಮತ್ತು ಛಾಪುತಾಳಗಳಲ್ಲಿದ್ದೂ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವು ಪಲ್ಲನಿ, 

ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚರಣಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಗಳೆರಡ 

ರಲ್ಲೂ ಹಲವು ಜಾವಳಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಪದ್ಧತಿಯ ಗಜಲ್ಗಳಿಗೆ 

ಹೋಲಿಸಬಹುದು. 

ರಾಗಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗನ್ನು ಕೊಡಲು ಕೆಲವು ರಚನಕಾರರು ಲಕ್ಷಣಶಾಸ್ತ್ರದ 

ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿಸಾರಿರುವುದುಂಟು, ಬೇರೊಂದು ರಾಗದ ಛಾಯೆಯನ್ನು 

ವೀಡುವ ಸ್ವರಸಮೂಹವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದುಂಟು. ಉದಾ: ಮುಖಾರಿರಾಗದ 

ಏಮಂದುನೇ ಮುದ್ದು ಬಾಲಾಮಣಿ ಎಂಬ ಜಾವಳಿಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ 
ಕಾಪಿರಾಗದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಕೊಡುವ ಸ್ವರಸಮೂಹವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಇದೇ ರೀತಿ 
ಖಮಾಜ್ರಾಗದ ಅನದೂರು ಕುಲೊನೈತಿನೇ ಎಂಬ ಜಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚರಣದ 
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ಪ್ರಾರಂಭ ಭಾಗವು ಹಿಂದುಸ್ಥಾನಿ ಜೇಹಾಗ್ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಬಗೆಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ 
ಜಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶವುಂಟು. 

ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ಜಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾಯಿಕಾ, ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಖಿ ಎಂಬ 
ಮೂರು ಪಾತ್ರಗಳಿವೆ. ಇವು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಯಾರು 
ಯಾರನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಬೋಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ. 
ಪದಗಳಲ್ಲಿರುವ ಗಂಭೀರವಾದ ನಾಯಿಕಾ_ನಾಯಕ ಭಾವವು ಜಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿರುವುದಿಲ್ಲ. 
ಕೆಲವು ಜಾವಳಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಗ್ರಾಮ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪಾರಿಪೋವಲೇರಾ ಎಂಬ ಬಿಲಹೆರಿ 
ರಾಗದ ಜಾವಳಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸ್ವರಸಾಹಿತ್ಯಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ. ಜಾವಳಿ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಸ್ಟರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ರಾಮನಾಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು 
ರಚಿಸಿರುವ ಸುರಟಿರಾಗದ ವೇಗ ನೀವು ವಾನಿರೆಮ್ಮನವೇ ಎಂಬ ಜಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟಿ 
ಸ್ವರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಮಣಿ ಪ್ರವಾಳ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕೃತಿ 
ಗಳಂತೆ ಕರೂರು ಶಿವರಾಮಯ್ಯನವರು ತೆಲುಗು ಭಾಷೆಯೊಡನೆ ಆಂಗ್ಲ ಧಯನ 
ಬಳಸಿ ಜಾವಳಿಯೊಂದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಜಾವಳಿಗಳು ಕಮಾಚ್, ಬೇಹಾಗ್ ಫರಜು, ಕಾಫಿ, ಜಂಜೂಟಿ, ಹವಿರಾರ್ 
ಕಲ್ಯಾಣಿ, ಸಾರಂಗ, ಆನಂದ ಜೆ 4ರವಿ, ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯೆ, ಹುಸೇನಿ, ಬೇಗಡೆ, 
ಸಿಂಧು ಭೈರವಿ, ಮಾಂಜಿ, ಸುರಟ್ಕ ದೇಶೀಕಾಫಿ, ಭೈರವಿ, ಕಾನಡಾ, ಮೋಹನ, 
ಆಹಿರಿ, ಮುಖಾರಿ, ಕೇದಾರ, ದೇಶೀತೋಡಿ, ವಸಂತ. ಯಮುನಾ ಕಲ್ಯಾಣಿ, 
ಆಭೇರಿ, ದರ್ಬಾರ್, ಪೂರ್ವಿ, ನೀಲಾಂಬರಿ, ಪಂತುವರಾಳಿ, ಆಠಾಣ್ಯ ಧನ್ಯಾಸಿ, 
ಶಹನಾ, ಷೇಣ್ಮುಖಪ್ರಿಯ, ಸಿಂಹೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯಮ, ಕಾಂಭೋಜಿ, ರೇಗುಪ್ತಿ, ಶ್ರೀ 
ಬಿಲಹೆರಿ ಇತ್ಯಾದಿ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿವೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಧರ್ಮಪುರಿ ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಪಟ್ಟಾಭಿ 
ರಾಮಯ್ಯ, ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಚಂದ್ರಶೇಖರಶಾಸ್ರ್ರಿ, ವೆಂಕಟ 
ರಾಮಯ್ಯ, ಪಟ್ಟಣಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್, ರಾಮನಾಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 
ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ವಿದ್ಯಾಲ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ, ತಚ್ಚೂರು ಶಿಂಗ್ರಾ ಚಾರ್ಯ 

ಸಹೋದರರು ದಾಸುಶ್ರೀರಾಮುಲು, ಯಜ್ಞ ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ ಮುಂತಾದುವರು 
ರಚಿಸಿರುವ ಜಾವಳಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. 

ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಜಾವಳಿಗಳಿವೆ. ಸುಮಾರು ೧೬-೧೭ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ 
ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾವಳಿಗಳ , ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತೆನ್ನ ಬಹುದು, ಮೈ ಸೂರಿನ 

ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರು ಸ್ವತಃ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದು ಸಾಹಿತ್ಯ. ಸಂಗೀತ್ಕ 
ನೃತ್ಯ ಕಲಾರಾಢಕರೂ ಪೋಷಕರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಇವರೂ ಇವರ ಅಳಿಯ 
ಲಿಂಗರಾಜರು ಅನೇಕ ತತ್ವ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರ ಜಾವಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಶ್ರೀಪಾದ 
ರಾಯರು, ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಪುರಂದರದಾಸರು ವಾದಿರಾಜರು ಕನ್ನಡದ ಜಾವಳಿಗಳ 
ಆದಿಪುರುಷರು. ಇವು ಕ್ಲತಿಯಂತಿದ್ದರೂ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಬೇರೆ. ಕನ ಡನಾಡಿನ 
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ಅನೇಕ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯರು ಕನ್ನಡದ ಜಾವಳಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಅಭಿನಯಿಸುತ್ತಿ ದ್ರರು. 
ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು, ಅಳಿಯ ಲಿಂಗರಾಜಅರಸು, ಲಿಂಗರಾಜರು, 

ವೆಂಕಟಾದಿ ದ್ರಿ ಶ್ಯಾಮರಾಯರು, ಸುರಪುರದ ಆನಂದ ದಾಸರು, ನಂಜುಂಡ ಲಿಂಗಕಲಿ, 

ಹುಲ್ಲಹಳ್ಳಿ ರಾಮಣ್ಣ, ಮಡಕೇರಿ ಲಿಂಗರಾಜ, ಗಿರಿಭಟ್ಟರ ತಮ್ಮಯ್ಯ, ನಂಜನಗೂಡು 
ಶ್ರೀಕಂಠಶಾಸ್ತ್ರಿ ಸ್ರ್ರಿಗಳ್ಳು. ನೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ (ಮಂಗಳಪುರಿವಾಸ) ಮುಂತಾದ ಹಲವು 

ಸಜ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜಾವಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಡೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕೆ. ವಿ. ಆಚಾರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ ನಿಲಯದ ವತಿಯಿಂದ 

ಪ್ರ ಕಟಸಿದ್ದಾ ಕ ಕೆಲವು ಜಾವಳಿಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು Fo ತ 

(೧) ಕಕೆಯೇ ಆತನ ನೀನು | Po EE 

ಕರೆಯೇ ಆತನ ನೀಗ ಪಗ 

ಕರೆಯೇ ಆತನ ನೀಗ | 

ಸರಸ ಲೀಲೆಗೆ ಬೇಗ ॥ 

ಹರುಷದಿ ಬರನೇಕೆ | 

ಮರೆತನೋ ಅವನೆನ್ನ | ಕರೆಯೆ ॥ 

(೨) ರಂಗನ್ಯಾತಕೆ ಬಾರನೋ | ಪ! ರಾಗ-ರುಂರೂಟಿ ಮಿ. ಛಾಪು. 

ಅಂಗ ನಾಮಣಿ [| Il ಚ! 

ರಂಗನ್ಯಾತಕ್ಕೆ ಬಾರನೋ 1 

ತಿಂಗಳಾಯಿತು ಪೂರ | 

ಬೆಳದಿಂಗಳು ವಿಹೀನವಾಯಿತೇ | 

ಪರಿಪರಿಯಿಂಂದಲಿ | 

ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ | 

ಕರೆತಾರೇ ಬೈಗನೇ ॥ 

(೨) ಮಾತಾಡ ಬಾರದೇನೋ ಮಾರಮಣನೆ 1 ಪ! ಕಮಾಚ್-ಮಿ. ಛಾಪು 

ಫ್ರಿ ೇತಿಗೊಲಿದ ಪ್ರಾಣಕಾಂತೆಯೊಡನೆ ಬಂದು | ಅ. ಪ 

ಅಂಗಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳ ಂಗಳ್ ಬಿಸಿಲಾಗಿ ತೋರ್ಪುದು 

ಭೃ ಗಸ ದನಿಕೇಳ ಭೀತಿಯಪ್ಪುದು ಸ್ವಾಮಿ | ಚ.೧॥ 

ಚ ಮಾರುತ ಬಂದು ಮರುಳು ತೊ ಸ್ವಾಮಿ | 

ಅಂದವುಳ್ಳ ಅಂಗಕಂದಿಕುಂದಿತೊ ಸ್ವಾಮಿ ls 1 

ಕಾಮಶರವುಯನ್ನ ಕಾಯಕೆತಗುಲಿತು | 

ನಾಮಗಿರಿ ನರಬರಿಯೆ ನ್ಯಾಯವೆ ಈಗ |! ೩ | 

ಜಿತ--ಇದು ಸಾಯಿ ಮಾದರೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪುರಾತನ ಅಲಂಕಾರ, ಇದು 

ಈ ರೀತಿಯಿದೆ : ಸರಿಗಸ ರಿಮಗರಿ ಗಸಮಗ ಮದಪಮ. 
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ಜಿಂಗ್ಲಾ--ಈ ರಾಗವು ೩೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಟಭೈೈರವಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿದಪಸಿ 
ಅಃ: ಸರಿದಪಮಗಾರಿಸ 

ಉಪಾಂಗರಾಗ ಷಡ್ಜವು ಗ್ರಹಾಂಶನ್ಯಾಸ. ಧೈವತ ಮತ್ತು ನಿಷಾದಗಳು ರಾಗ 
ಛಾಯಾಸ್ವರಗಳು. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜರ ಅನಾಥುಡನುಗಾನು 
ಎಂಬುದು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 

ಜಿಂಗ್ಲಾ ಭೈರವಿ--ಈ ರಾಗವು ಒ೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗವರ್ಧೆನಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪಮದನಸ 
ಅ; ಸನಿದಪಮಗಮರಿಸ 
ಜಿಂದು-_-ಈ ರಾಗವು ೧೭ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಮಹಪಮದಸೆ 

ಅಃ: ಸನಿದಮಪಮುಗರಿಸ 
ಜೀವೂತ... ಇದು ನಾನ್ಯದೇವನು ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಜೀವಾ-ಜೀವ-ಜೀವಾಳೆ- ಜೀವಾಳಿ- ಇದು ತಂಬೂರಿಯ ಕುದುರೆಯ 

ಮೇಲೆ ತಂತಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ರೇಷ್ಮೆ, ಉಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಹತ್ತಿಯದಾರ. ಇದು ತುಂಬಿದ 
ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ದಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊರಿಸಿ ತಂತಿಯನ್ನು 

ವಿತಾಖಿದಾಗ, ತಂತಿಯು ಒಂದು ಕೋನಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರುತಿಯು 
ಸರಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ತಿಳಿಯಲು ಅನುಕೂಲ. ಜೀವಾಳವನ್ನು 
ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂರಿಸದಿದ್ದರೆ ತಂತಿಯ ಶಬ್ದ ವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿ ಸವ್ಸೆ ಯಾಗಿರುತ್ತ ದೆ. 

ಜೀವಕ- ಇದು ಷಡ್ಡಗ್ರಾ ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಬಗೆಯತಾನ. ಇದು 

ಗಮವ ನಿಸ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಜೀವಕಲೆ ಅಂತರ್ಗತ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಹೈದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾದ ಗುಣ, 

ಶಕ್ತಿಗಳಿರುವ ಕಲೆಗಳು. ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ ಕಲೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ದರ್ಶನ. 

ಜೀವ ಬ್ರಹ್ಮ ಐಕ್ಯ ಚರಿತ್ರಂ- ಅರಿಯಲೂರು ಶಠಗೋಪಣಯ್ಯುಂಗಾರ್ 
ವಿರಚಿತ ಒಂದು ತಮಿಳು ಗೇಯ ಚರಿತ್ರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳಿವೆ. 

ಜೀವನ-“ಇದು ಷಡ್ಜಗ್ರಾಮಕ್ಟೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ವಿಧವಾದತಾನ. ಇದು 

ಸರಿಮಪದ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 
ಜೀವನಾಟಿಕಂ--ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ಪದ್ಯಗಳಿರುವ ತಮಿಳಿನ ಒಂದು 

ಗೇಯ ಚರಿತ್ರೆ. 

ಜೀವಪ ಶ್ರ ಬಂಧ--ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಇವೆರಡೂ ಸುಂದರವಾಗಿರುವ 
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ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳಿಗೆ ಜೀವ ಪ್ರಬಂಧೆಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವುಗಳ ಸೌಂದರ್ಯದಿಂದ 

ಇಂತಹ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಾಡುತ್ತ ಬಂದಿದ್ದಾ ರೆ ತೇವಾರಂ 

ಹಾಡುಗಳು, ಜಯದೇವನ ಅಷ್ಟಪದಿಗಳು, ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳ ಕ್ಭ ತಿಗಳು 

ಮತ್ತು ದೇವರನಾಮಗಳು ಜೀವಪ್ರ ಬಂಧಗಳಾಗಿವೆ 

ಜೀವರತ್ನ್ನ ಭೂಷಣಿೆ- ಈ ರಾಗವು ೩೮ನೆ ಮೇಳ ಕರ್ತ ಜಲಾರ್ಣವದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿದಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಜೀವರಾಗ- -ಹೆಲವು ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಹಾಡಲ್ಲಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವರಾಗ. 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ನೊಗಸು ಇಂತಕ ರಾಗಗಳು 

ಇನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿರಲು ಕಾರಣ. ಉದಾ ; ಶಂಕರಾಭರಣ, ನೀಲಾಂಬರಿ, 

ಕೇದಾರಗೌಳ, ಭೂಪಾಲಿ, ಕಾನಡಾ, ಅರಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಜೀವರಂಜಿನಿಈ ರಾಗವು ಎನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರತ್ನಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸೆದಪಮಗರಿಸ 
ಜೀವವಾದ್ಯ-- ಸಂಗೀತದ ಸಕಲ ನೊಂಪು, ಇಂಪು, ಲಾಲಿತ್ಯಗಳನ್ನು 

ನುಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವವಾದ್ಯಗಳು ಜೀವವಾದ್ಯಗಳೆ ಕೊಂಡಿವೆಸಿನಿ. ವೀಣೆ, ವೇಣ್ಕು 
ನಾಗಸ್ವರ ಮತ್ತು ಮೃದಂಗವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗುಣಗಳಿರುವುದರಿಂದ ಇವು ಹಲವು 

ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ವಾದ್ಯಗಳಾನಿವೆ. 

ಜೀವಂತಿಕ- (೧) ಈ ರಾಗವು ೧೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮರಿಸ 
(೨) ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೪೮ನೆ ಮೇಳದ ಹೆಸರು. 

ಜೀವಂತಿನಿ- ಈ ರಾಗವು ೪೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ದಿವ್ಯ ಮಣಿಯ ಒಂದು 
ಜ ನ್ಯುರಾಗ 

ಆಃ: ಸ ವಃ ದನಿಸ 

ಅ: ಸೆ ಪಮಗಸ 
ಜೀವಸ್ತರ--ರಾಗದ ಜೀವದಂತಿರುವ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಜೀವಸ್ವರವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಇದಕ್ಕೆ ರಾಗ ಛಾಯಾ ಸ್ವರನೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ರಾಗದ ರೂಪನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ 
ಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವಸ್ವರವುನ್ಯಾಸವಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು. 
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ಕೆಲವು ಭಾಷಾಂಗರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಸ್ವರಗಳು ಜೀವಸ್ವರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸಾರಂಗ 

ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಸ್ವರವಾದ ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯೆಮವು ಜೀವ ಸ್ವರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ನ್ಯಾಸಸ್ವರ 

ಗಳಾಗಿರುವ ಜೀವಸ್ವರಗಳು ಆ ರಾಗದ ಆಂಶಸ್ವರಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ 

ಜೇಸುದಾಸ್" (೧೯೪೧) - ಜೇಸುದಾನ್ ಈಗಿನ ಹೆಸರಾಂತ ಸಂಗೀತ 
ಗಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರು. ಕೇರಳದ ಕೊಚ್ಚಿ ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಇವರ ತಂದೆ ಆಗೆಸ್ಟ್ರೈನ್ 

ಜೋಸೆಫ್ ೧೯೫೦ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾಯಸರಾಗಿದ್ದರು. ತಂದೆ 
ಯಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಆಕಾಡೆಮಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಸಂಗೀತ 

ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದಾ "ಗಲೇ ಕಲ್ಪದುಗಲ್ 

ಎಂಬ ಚಲನ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಕೀತಿನಿಖರವೇರುತಿ ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 

ಇವರು ಹ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಯಕ ಚೆಂಬೆ ವೈದ್ಯ ನಾಧ ಭಾಗವತರ ಶಿಷ್ಯರು. ಮಲಯಾಳಂ, 

ತವಿಳ್ಳು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಕನ್ನ ಸ ಚಲನ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ೩೦೦೦ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಡು 

ಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೆ ಜವಾನ್ ಚೈ 3ಸಾನ್ ಎಂಬ ಹಿಂದೀ “ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ 

ಹಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಆನಂದ ಮಹಲ್ ಚಿತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಇವರ ವಾದ್ಯ ವ್ಲಂದದ ಗಾವವಿದೆ. 

ಹಿನ್ನಲೆ 5 ಗಾಯನಕ್ಕೆ ೧೯೭೨ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಡೈನರಿಕಿತು ಇವರು 

ಹಾಸರ್ನೀನಿಯ ೦ ಮತ್ತು ಇ ಮ ಜಸುವದರಫಿ ಪರಿಣತರು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ 

ಸಂಗೀತದಲಿ ಇವರಿಗೆ ಎತೇಷವಾದ ಪ್ರೀತಿ. ಅನೇಕ ಸಿಂಫೋನಿಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ ೧೯೭೫ರಲ್ಲಿ ಪದ್ಮ ಶ್ರೀ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿತು ಚಾಲ ಅಮೆರಿಕ 

ಇಂಗೆಂಡ್, ಮಲೇಷಿಯಾ, ರಷ್ಟು | ಅರೇಬಿಯಾ ಕೊಲ್ಲಿಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಪ್ರವಾಸ 

ಮಾಡಿ ಕೇರ್ತಿವಂತರಾಗಿದ್ದಾ ಕ. ಕೇರಳದ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಕತಡೆಮಿಯ 

ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಶಬರಿಮಲೆ ಅಯ್ಯವ್ಪಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಗುರುವಾಯೂರು 

ಕೃಷ್ಣ ನ ಭಕ್ತರು. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹಾಗೂ ಇಂಪಾದ ಹಿತಕರವಾದ ಶಾರೀರ 

ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ಮನೋಧೆರ್ಮವಿದೆ. ಇವರು ಇಂದಿನ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯರಾದ 

ಗಾಯಕರು. 

ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಇದು ಷಡ್ಡಗ್ರಾ ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ತಾನವಿಶೇಷ. ಇದು 

ನಿರಿಗಮದ ಎಂಬ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಪಂಡಿತ್ ವಿ. ಜಿ. ಜೋಗ್ (೧೯೨೨)-_-ಸಂಡಿತ್ ವಿಷ್ಣು ಗೋವಿಂದ 
ಜೋಗ್ ಉತ್ತರ ಭಾರತದ ಒಬ್ಬ ವಿಖ್ಯಾತ ಸ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ ಹಾಗೂ ಪಿಟೀಲು 

ವಾದಕರು. ಇವರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ಬೊಂಬಾಯಿ. ಪ್ರಾರಂಭದ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು 

ತಮ್ಮ ಬಂಧು ಎಸ್. ಜಿ. ಅಥಾವಳೆ ಮತ್ತು ಗಣಪತಿರಾವ್ ಪುರೋಹಿತರಲ್ಲೂ, 

ತರುವಾರ ವಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರಲ್ಲೂ ಹಡೆದು ಪ್ರೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷ್ಯ 

ವಿದ್ರಾಂಸ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಡಾ|. ಎಸ್. ಎನ್. ರತನ್” ಜಂಕರ್ರವರಲ್ಲಿ 

ಪಡೆದರು. ೧೯೪೪ರಲ್ಲಿ ಬೆಹಲ ಶಿಕ್ಷ ಎಂಬ ತಮ್ಮ ಪ್ರಥಮ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 
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ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಇದು ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಧವೆಂದು ಮನ್ನಣೆ 

ಪಡೆಯಿತು. ಲಕ್ಷ್ಮೋವಿನ ಭಾತ್ಸಂಡೆ ಸಂಗೀತ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಇವರಿಗೆ 

ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಫ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್, ವಾದ್ಯನಿಪುಣ ಎಂಬ ಗೌರವ ಪದವಿಯನ್ನು ನೀಡಿ 

ಗೌರವಿಸಿತು. ಅದೇ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ೧೯೩೮ ರಿಂದ ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಗಳ 

ಅಧ್ಯಾವಕರಾಗಿ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿ ೧೯೫೩ರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಗೆ ಸೇರಿ ಲಕ್ಟೋ, ಬೊಂಬಾಯಿ 

ಮತ್ತು ಕಲ್ಕತ್ತ ಕೇಂದ್ರಗಳ ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವರ ಪಿಟೀಲು 

ವಾದನವು ಮಿಂಚಿನಂತೆ ಹೊಳಪುಳ್ಳದು ಲಲಿತವೂ ಮಧುರವೂ ಆಗಿದ್ದೆ 

ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾ ಖಾನರೊಡನೆ ಇವರು ನುಡಿಸಿರುವ ಪಿಟೀಲುವಾದನದ ಎಲ್. ಪಿ. ರೆಕಾರ್ಡು 

ಗಳಿಗೆ ದೇಶವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ಇವರು ಪಂಡಿತ್ ಓಂಕಾರ್ನಾಧ್ 

ಠಾಕುರ್, ಬಡೇಗುಲಾಂ ಆರಿಖಾನ್, ಅಮಿರ್ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲ್ಲಾ 

ಸಮಕಾಲೀನ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಕರ್ಣಾಟಕ 

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡಿತ್ಯವಡೆ. ೧೯೪೮ರಲ್ಲಿ ಹೀರಾಬಾಯಿ ಬರೋಡೆಕರ್ರವರೊಂದಿಗೆ 

ಪೂರ್ವ ಆಪ್ರಿಕಾದ ದೇಶಗಳಿಗೂ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯೋಗದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ 

ನೇಪಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದರು. ಅಮೆರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ 

ಜೇಟನೀಡಿದ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ ಇವರೇ ಮೊದಲಿಗರು. ೧೯೬೮ರಲ್ಲಿ 

ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದ ಆಲಿ ಅಕ್ಕ ರ್ಖಾನರ ಸಂಗೀತ ಕಾಲೇಜಿನ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ 

ಗಾಯನ, ಪಿಟೀಲು ಮತ್ತು ಕೊಳಲುವಾದನದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ 

ನೀಡಿದರು. ೧೯೭೦ರಲ್ಲಿ ಯು. ಕೆ.,, ಯೂರೋಪ್ ಮತ್ತು ಯು. ಎಸ್. ಎ ಗೆ 

ಎರಡನೆಯ ಸಲ ಭೇಟಿಕೊಟ್ಟರು. ಇವರು ಪಿಟೀಲು ವಾದ್ಯದ ಮಾಂತ್ರಿಕರು. 

ಜೋಗಿಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾ ಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 
ಅ: ಸದನಿದಪಮರಿಮಗರಿಸ 
ಜೋಗಿಭೈರವಿ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಕ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮುರಿಗರಿಸ 

ಜೋಗಿ ಯತಾ---ಇವು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಭೈರವಿ ಥಾಟ್ನ 

(ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳ ಮೇಳ) ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ 

ಸಾವೇರಿ ರಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾದ ರಾಗ. 

ಜೋಡಿಗಾಯನ (ದ್ವಂದ್ವ ಗಣ೦ಂರುನ)--ಇಬ್ಬರು ಗಾಯಕರು ಕೂಡಿ 

ಹಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದ್ವಂದ್ವಗಾಯನವೆಂದು ಹೆಸರು. ದ್ವಂದ್ವ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ , 
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ಮಧ್ಯಮಕಾಲದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಚೆನ್ನಾ ಗಿರುತ್ತ ಜೆ... ದ್ವಂದ ಗಾಯನದ 

ಸೊಗಸನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದ ಶ್ರೀ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 

ಜೋಡಿಗಳಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದರು, ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಹಾಡಿದ ಲವಕುಶರು ಚರಿತೆಯ 

ಪ್ರಧಮ ದ್ವಂದ್ವಗಾಯಕರು. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಸಹೋದರರಾದ ಚಿನ್ನ ಸ್ವಾಮಿ 

ಮತ್ತು ಬಾಲುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಜೋಡಿಗಾಯನವು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯ 

ವಾಗಿತ್ತು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಂದಗಾಯನಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದವರು ಆಲತ್ತೂರು 

ಸಹೋದರರು, ಡಿ ಕೆ. ಪಟ್ಟಮ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರ ಡಿ. ಕೆ ಜಯರಾಮನ್, 

ಬಿ ವಿ. ರಾಮನ್ ಮತ್ತು ಬಿ ವ. ಲಕ್ಷ್ಮಣನ್, ಬಳ್ಳಾರಿ ಸಹೋದರರು, ರುದ್ರ 

ಪಟ ಣಂ ಸಹೋದರರು, ಬೊಂಬಾಯಿ ಸಹೋದರಿಯರು, ರಾಧಾ ಮತ್ತು ಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ, 

ಜಿ. ಎಸ್. ರಾಜಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕಮಲ. ಗಂಗೂಬಾಯಿ ಹಾನಗಲ್ ಮತ್ತು 

ಕೃಷ್ಣಾ ಹಾನಗಲ್. 

ಜೋಡಿ ತಂಬೂರಿ ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಒಂದು ತಂಬೂರಿಗೆ 

ಬಡಲು ಎರಡು ತಂಬೂರಿಗಳನ್ನು ಶ್ರುತಿಗಾಗಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾ ನಿ 

ಗಾಯಕರೆಲ್ಲರೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ತಂಬೂರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು 

ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ರೂಢಿಯಂತೆ ಅಂದರೆ ಮಂದ್ರ ಪಂಚಮ, ಎರಡು ಮಧ್ಯೆಸ್ಥಾ ಯಿಂ 

ಷಡ್ಜಗಳು ಮತ್ತು ಮಂದ್ರ ಷಡ್ಡ ಕ್ರೈ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಸಾರಣಿ 

ಮತ್ತು ಮಂದರವನ್ನು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಶ್ರುತಿಮಾಡಿ, ಪಂಚಮಜ ತಂತಿಯನ್ನು ಕಾಕಲಿ 

ನಿಷಾದಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು ತಂಬೂರಿಗಳು ಒಂದೇ ಆಕಾರವಾಗಿದ್ದು 

ಇಬ್ಬರು ವಿಸಾಟುತ್ತಾ ಕ್ಯೆ 

ಜೋಡಣಿ--ಇದು ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತ ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ಬಗೆಯ ವಾದ್ಯ ಪ್ರ ಬಂಧೆ. 

ಜೋಡಿನಾಟ್ಯ ಅಥವಾ ನಟಿನ- ಇಬ್ಬರು ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಪ್ರದರ್ಶಿ 
ಸಲ್ಪಡುವ ನಾಟ್ಯ. 

ಜೋಡಿ ವಿತಾಟು- ವೀಣೆಯ ತಂತಿಯನ್ನು ತೋರುಬೆರಳು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿ 

ವಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕೆಳಕ್ಕೆ ಮಿಖಾಟುವುದಕ್ಕೆ ಜೋಡಿ ವಿತಾಟು ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಹೀಗೆ ವಿತಾಟುವಾಗ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿನಾಟದಾಗ ಕ್ರ, ತ್ರ, ಶ್ರೀ ಎಂಬಂತೆ 

ಶಬ್ದ ಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಜೋಡಿ ಮಾಟಗೆ ಸಮನಿತಾಟಿಂದು ಹೆಸರು. ಕತ್ತರಿ 

ವಿತಾಟನಲ್ಲಿ ತೋರುಬೆರಳು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯದ ಬೆರಳಿನಿಂದ ಒಂದಾದನಂತರ ಇನ್ನೊಂದ 

ರಂತೆ ವಿಟಾಟುವುಡು. 

ಜೋಡಿವಾದ್ಯ-- ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಎರಡುವಾದ್ಯಗಳ ಕಚೇರಿಗೆ ಜೋಡಿ 

ವಾದ್ಯ ಕಚೇರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಎರಡು ನಾಗಸ್ವೆರಗಳು, ಎರಡು ವೀಣೆಗಳು. 

ಎರಡು ಪಿಟೀಲುಗಳು ಅಥವಾ ಎರಡು ಮೃದಂಗಗಳಿರುವ ಕಜೀರಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. 
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ಜೋತಿರಾಗ--ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ದ ಸಿಯಲ್ಲಿ ೬೮ನೆಯ ಮೇಳದ ಹೆಸರು. 

ಚೋತಿಷ್ಮೃತಿ--ಅನಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೬೮ನೆ ಮೇಳದ ಮೊದಲಿನ 

ಹೆಸರು. 

ಜೋತಿರಂಜನಿ--ಈ ರಾಗವು ೭೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಂತಾಮಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮ ಪ:'ದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮರಿಸ 
ಜ್ಯೋತಿಸ್ವರೂಪಿಣಿ-- ಈ ರಾಗವು ೬೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಈ ರಾಗವು ೧೨ನೆ ರವಿ ಚಕ್ರದ ಎರಡನೆ ಮೇಳ. ರಾಗಣಇಂಗರಾಗ, ಷಡ್ಚವು 

ಗ್ರಹಾಂಶನ್ಯಾಸ ಷಟ್ಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ, ಅಂತರಗಾಂಧಾರ, ಪ್ರತಿಮಧ್ಯಮ, ಶುದ್ಧ 

ಧೈವತ ಮತ್ತು ಕೈೈತಿಕಿ ವಿಷಾದಗಳು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಕಾ ನಗಳು. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ 

ರಾಗ. ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜರು ಪುದುಕೋಟಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗುರು ಸೊಂಟ 

ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿ 

ಒಂದು ದೀಪವು ಹತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದರೆಂದು ಪುದುಕೋಟಿ ಸಂಸ್ತಾನದ 

ದಘ್ತ ರಿನ ಎರಡನೆ ಸಂಪುಟಿದ ಪ್ರಧಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಮಹಾ 

ವೈದ್ಯನಾದ ಅಯ್ಯರವರು ಬೃಹತ್ತರನೇಳ ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಕೋಟೀಶ್ವರ ಅಯ್ಯರ್ ರವರು ತಮಿಳಿನಲ್ಲೂ ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣರವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 

ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಭ್ರ ಪ್ರಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ತಿರ ರಾಗವು ೬೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಜ್ಯೋತಿಸ್ಟ ಸ್ನರೂಪಿಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಮಹಪಸ 

ಅಃ ಸರಕದಮಪಮಗರಿಸ 

ಜ್ಯೋತಿಷ್ಟೋಮು--ಷಡ್ಜ್ಡಗ್ರಾಮದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಾನ. ಇದು 
ದಪಮರಿಸ ಎಂಬ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಜ್ಯೋತ್ಸ ಎಫ್ರಿ ಯ-..ಈ ರಾಗವು ೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾನವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ೆ 

ಆ: ಸರಿಗದನಿಸ 

ಅ: ಸರಧಿದಗರಿಸ 

ಜೋನ್ಸುರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಜಾನ್ಪುರಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ 

ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ರಾಗ. ಇದು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಟಭ್ಸೈರವಿಯ (ಹಿಂದೂಸ್ಸಾ ಕಿ 
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ಸಂಗೀತದ ಅಸಾವೇರಿಥಾಟ್) ಒಂದು ಟ್ರಾ ಆಕೋಹೆಣದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ 
ವರ್ಜ್ಯ ಮತ್ತು ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಥೈ ವತವು ವಾದಿಸ್ವರ ಮತ್ತು 

ಗಾಂಧಾರವು ಸಂವಾದಿ ಸ್ವರ. ಈ ರಾಗವನ್ನು ಜಾನ್ ಮ್ ಸುಲ್ತಾನ್ ಷರ್ಕೇರ್. 

ಸೃಷ್ಟಿ ಸದನೆಂದು ಪ ಪ್ರತೀತಿ, ಪ್ರಕರಣ 8 ಹರಿಚಿತ್ತ ಸತ್ಯ ಎಂಬ ಕೃತಿಯೂ, 

ತೆಬುಳಿನ ಸತ್ವ ಸ ಬೋಧನ್ ಎಂಬ ಕ್ಭ್ರ ತಿಯು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿವೆ. 

ಚಾ ಬಟಾ ತ ರಾಗವು ಅಂಕೆ” ಮೇಳಕರ್ತ ನಟ ಭೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ಜೋಶಿವೆಂಕಪ್ಪಾ ಚಾರ್ಯ (೧೮೧೫-೧೯೨೫)---ಇವರು ಗದ್ವಾಲಿನಲ್ಲಿ 

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಮಾಡಿ ಆನಂದ ದಾಸರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ವೆಂಕಟೇಶ ವಿಠಶಲ ಎಂಬ ಅಂಕಿತ 

ಹಡೆದು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಹೆರಿದಾಸರು. ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೀರ್ತನೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ 

ಬಹಳ ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಜೋಹಾನ್ ಸೆಜಿಸ್ಟಿಯನ್ ಬಾಕ್ (೧೬೮೫-೧೭೫೦) ಬಾಕ್ 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡ ಪುರುಷ ಇವನು ಜರ್ಮನಿಯ 

ಐಜನಾಕ್ ಎಂಬಲ್ಲಿ, ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ವ.ನೆತನದ ಜೋಹಾನ್ 
ಆಂಟ್ರೋಷಿಯನ್ ಬಾಕ್ನ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದನು. ೧೦ನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಆಣ್ಣಾ 

ಕ್ರಿಸ್ಥೊ ್ಯೀಘ್ನ್'ನ ಒಡನೆ ಇದ್ದು ಪಿಟೀಲು ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದನು. ೧೩ನೆ 

ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲೂನೇಬರ್ಗ್ ಚರ್ಚೆನ ಗಾಯಕನಾಗಿ ನಂತರ ಡ್ಯುಸೆಲ್ನ ಚಾಪೆಲ್ 

ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನ”ವಾದಕನಾದನು. ೧೭೧೭ರ ವೇಳೆಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರ್ಗನ್ವಾದಕ 

ನೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾದನು. ಹಲವು ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನೂ ಕನ್ಸೆರ್ಫೊಗಳನ್ನೂ 

ವಿವಿಧೆವಾದ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸಿದನು. ೧೭೨೩ರಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಸಿಗ್ನ 

ಸೇಂಟ್ಧಾಮಸ್ ಚರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ನೇಮಕಗೊಂಡನು. 

ಬಾಕ್ Fi a ಕಾಲದ ಹೋಮೋಫನಿ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಕೊನಿ ಪದ್ಮತಿ 

ಗಳಿಗೆ ಮೇಲ್ಮಂ ೦ಕ್ಕೆ ಯಾಗಿದ್ದನ ಹಾಮೋನಿ ಎಂದರೆ ಸಮರಸವಾದ ಏಕಲಯದ 

ಅನ್ಯೋಕ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ಒಂದು ಸ್ನ ಸ್ವರಗಳುಳ್ಳ ಮೇಳ. ಬಾಕ್ನ ನಂತರ ಪಾಲಿಫೊನಿಯಿಂದ 

ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಕೃತ ಹೊಂದಿದ ಒಂದು ಹೊನಪ ಸಪದ್ಧತಿಯು ಬೆಳೆಯಿತು... ಬಾರ್ 

ರೂಪಿಸಿದ್ದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳು ತರ್ಕಬದ್ದವಾಗಿದ್ದು 

ಒಂದು ಮೆಲೊಡಿಯನ್ನು ಬೇಕೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಹಾಗೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸ 

ಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಹುಶಃ ಭಾರತೀಯೆ ಸಂಗೀತದ ಆಲಾಪ್ನಂತೆ ಎರಡನೆಯದು 

ವಿಚಾರ ಪೂರ್ಣ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯುಳ್ಳ ವಿವಿಧೆ ಭಾಗಗಳು ಅಥವಾ 

ಧ್ವನಿಗಳು ಒಂದು ಗಣಿತದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಯಮಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. 
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ಇದನ್ನು ಚೋಲ್ತಾನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. ಮೂರನೆಯ ಭಾಗವು ಬ್ರಿ ಲಿಯೆನ್ಸ್. 

ಇದರಲ್ಲಿ ತ್ವರಿತ ಲಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆ ಭಾಗಗಳ ಹಾಗೂ ಧ್ವನಿಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಿಂದ 

ಹಾರ್ಮೊನಿಯಂ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತದ 
ತಾನ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು 

ಬಾಕ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಷ್ಯದ ದೊರೆ ಫ್ರೆಡರಿಕ್ನಿಂದ ದೊರಕಿದ ಆಹ್ವಾನ 

ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ಮುಖ್ಯವಾದುದು. ಅವನು ಬದುಸಿದ್ದಾ ಗ ಜನರು ಅವನ 

ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಅವನ ಮರಣಾನಂತರ ೧೮೫೦ರಲ್ಲಿ ಅವನ ಕೃತಿಗಳ 

ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಕ್ ಗೆನೆಲ್ ಶಾಪ್ಟ್ ಎಂಬ ಸಂಸ್ಥೆ ಜನ್ಮತಾಳಿತು. ಅವನು ನಿಧನ 

ಹೊಂದುವ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಫೋರ್ ದ್ವ ಥ್ರೋನ್, ಮೈ ಗಾಡ್, 

ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ. ಅವನ ನಿಧನದೊಂದಿಗೆ 

ಪಾಶ್ಟಾಸ್ಸ ಸಂಗೀತದ ಬಾರೋಕ್ ಕಾಲ ಮುಗಿಯಿತು. ಅವನು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ಯಾವ ಹೊಸಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸದಿದ್ದರೂ, ಹಳೆಯ ಪದ್ಧತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ 

ಸಂವೇದನಾ ಸಂಕೇತವನ್ನು ರೂಢಿಸಿದ ಇವನ ಸಮಕಾಲೀನನಾಗಿದ್ದ ಹ್ಯಾಂಡೆಲ್ 

ನಿಂದ ಅವೆರಾಗಳ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜನೆಗಳು ಆರಂಭವಾದುವು. ಪಿಯಾನೊ 

ಮತ್ತು ವಯೊಲಿನ್ ಸೊನಾಟಿಗಳು ಬಾಕ್ನ ಗಮನೀಯ ಕೊಡುಗೆಗಳಾಗಿವೆ. 

ಅವನು ಧ್ಯೇಯಗಳ ಪ್ರತಿಪಾದಕನಾಗಿದ್ದದು ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದ್ದು 

ಮುಂದಿನ ಸಂಗೀತದ ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು 

ಜೋಹಿನಿ- -ಇದು ಅರಭಟ್ಟನಾವಲರ್ ವಿರಚಿತ ಭರತಶಾಸ್ತಿರಂ ಎಂಬ 

ತಮಿಳು ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ 

ಜೋಂಬಡಿ--ಇದು ದ್ರುತಗಳಿರುವ ಒಂದು ದೇಶಿರಾಗ 

ಜ್ಯಾ (ಜ್ಯಾಕಾರ)--ಇದು ಕಮಾನುವಾದ್ಯ. ತಂತೀವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 

ಪುರಾತನವಾದುದು. ಇದರಿಂದ ಹಾರ್ ಮತ್ತು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ತಮಿಳು 

ದೇಶದ ಯಾಳ್ ವಾದ್ಯವು ರೂಪು ಗೊಂಡಿತು. ಬಿಲ್ಲಿನ ಅಥವಾ ವಾದ್ಯದ 

ಕಮಾನನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಜ್ಯಾಕಾರ. 

ಜ್ಯಾಫೋಷ--ಇದು ಕಮಾನು ವಾದ್ಯದ ಶಬ್ದ. ತ್ಕಾಗರಾಜರು 

ರಾಮಬಾಣಶ್ರಾಣ ಎಂಬ ಸಾವೇರಿರಾಗದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಕೋದಂಡದ 
ಟಿಂಕಾರವು ಎಷ್ಟು ಭಯೋತ್ಪಾತಕವಾಗಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರಿಸುವಾಗ ಜ್ಯಾಘೋಷ 

ವೆಂಬ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಜ್ಯಾಯಸೇನಾಪತಿ (೧೨೪೯) ಓರಂಗಲ್ ರಾಜಗಣಪತಿದೇವನ ದಂಡ 
ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದ ಜ್ಯಾಯ ಸೇನಾಪತಿ ನೃತ್ತ ರತ್ನಾವಲಿ, ವಾದ್ಯ ರತ್ನಾವಲಿ, ಗೀತ 

ರತ್ನಾವಲಿ ಎಂಬ ಮೂರು ಕೃತಿ ರತ್ನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ನೃತ್ಯ ರತ್ನಾವಲಿಯ 

ಪೂರ್ವಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ದೇಶೀ ನೃತ್ಯಗಳ ವಿಚಾರವಿದೆ. 
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ಜಂಗೆಲ-ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಧನಿಸರಿಗಮಪದನಿ 

ಅ: ದಪಮಗರಿಸನಿಧ 

ಜಂರೂಟ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ದಸರಿಗಮಪದನಿ 

ಅಃ ದಪಮಗರಿಸನಿಧಪ 

ಇದು ನಿಷಾದಾಂತ್ಯರಾಗ. ಭಾಷಾಂಗರಾಗ. ಮಗರಿಸ ಮತ್ತು ರಿಗರೀ ಎಂಬ 

ಸ್ವರಸಮೂಹ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರವು ಅನ್ಯ ಸ್ವರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧರ್ಮಪುರಿ 

ಸುಬ್ಬರಾಯರ ಸಖಿಪ್ರಾಣ ಎಂಬ ಜಾವಳಿ, ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ ನವರ «€ಧಿರನಾತನದಿಂತ 

ಧಿರನಾ' ಎಂಬ ತಿಲ್ಲಾಣ, ತ್ಯಾಗರಾಜರ ರಾಮ ರಾಮ ಎಂಬ ಕೃತಿ, ಪುರಂದರದಾಸರ 

ರಾಮ ರಾಮ ರಾಮ ಸೀಶಾರಾಮ ಎನ್ಸ್ಟಿರೋ, ತಲಿಯೊಗದಲಿ ಹರಿನಾಮವ ನೆನೆದರೆ 

ಎಂಬ ದೇವರ ನಾಮಗಳು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ರಚನೆಗಳು 

ಸೆಂಜುರುಟ್ಟ ಎಂಬ ಹೆಸರಿರುವ ಇದೇ ಆರೋಕ್ಣಾವಕರೆ ಣೀಹೆಣಗಳುಳ್ಳ 

ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವು ಅನ್ಯಸ್ತರವಿಲ್ಲದಿರುವ ಉಪಾಂಗರಾಗ ಜೆಯ್ಯೂರು 

ಚೆಂಗಲ್ಪರಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ “ಇಂತ ತಾಮಸ ಮೇಲನೆ” ಎಂಬ ರಚನೆ ಈ ರಾಗದ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ರುಂರೂಟ ಎಂದೂ ಹೆಸರು 

ಜಂಭೇಟ- ಇದು ನಾನ್ಯದೇವನು ಹೇಳಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಾಳ. 

ಇದರ ಅಂಗಗಳು ಮೂರು ಲಘು, ಎರಡು ದ್ರತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅನುದ್ರು ತ. ಇದರ 

ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕುಕಾಲು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ೧೭ ಆಕ್ಷರಕಾಲ. 

ಜಂಟಿಸ್ವರ-ಜಂಟಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಯುಗ್ಮ ಸ್ವರಗಳೆಂದು. ಹೆಸರು. ಎರಡು 

ಸ್ವರಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ಜಂಟಿಸ್ವರ. ಉದಾ: ಸಸ ರಿರಿ ಗಗ ಮಮ. 

ಇಂತಹ ಸ್ವರಗಳುಳ್ಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸಿಗಳು ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ 

ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವನ್ನು ಮೂರು ಕಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿಯ ಬೇಕು. 

ಜ್ವಾಲಾಕೇಸರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ: ಸರಿಮದರಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಜ್ಞಾ ನೆಕ್ಟ್ಯೋವಮೈ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿದ್ಧ ಪುರುಷರು ರಚಿಸಿರುವ 

ತಾತ್ವಿಕ ಹಾಡುಗಳ ಹೆಸರು. 

ಜ್ಞ್ಲಾನಕು ವ್ಮ--ಕುವ್ಮಿ ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ರಚನೆ. 
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ಜ್ಞ್ಞಾನಚ್ಚೆ ೦ದು--ಜಾನನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿಯು 
ರಚಿಸಿರುವ ಒಂದು ಸಂಗೀತ ರಚನೆ. 

ಜ್ಞಾನತಾಂಡವ- ನಟರಾಜನ ನವತಾಂಡವ ನೃತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ 
ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುತ್ತುರೈ ಪೂಂಡಿಯ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಈ 
ಬಗೆಯ ನೃತ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುವ ನಟರಾಜನ ಒಂದು ಶಿಲ್ಪವಿದೆ 

ಜಾ ನದಾಯ- ಈ ರಾಗವು ೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವನಸ್ಪ ತಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗದರಿ 

ಅ: ಸರಿದಗರಿ 

ಜ್ಞ್ಲಾನಜೋಧಿನಿ- ಈ ರಾಗವು ೧೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಟಭೈ ರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗದರಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಗರಿಸ 
ಜನರತ್ತ ಕುರವಂಜಿ- ಇದು ೬೩ ಪದ್ಯಗಳಿರುವ ತಮಿಳಿನ ಒಂದು 

ಚಿಕ್ಕರಚನೆ ಇದರ ವಿಷಯವು ತಾತ್ವಿಕ. ಇದು ಸಿಂಗ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಿಯ 
ಸಂಭಾಷಣಾರೂಪದಲ್ಲಿದೆ 

ಜ್ಞಾ ನಸ್ವರೂಪೀಣಿ - ಈ ರಾಗವು ೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ತಾನರೂಪಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದಸ 

ಅ: ಸದಪರಿಗಸ 

ರುು--ನಾದ, ದೀರ್ಥಬಾಹು, ರುುಂಕಾರೀ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾನಾರ್ಥಗಳವೆ. 
ರುರ್ದುೂರ (ರುುರುುರಿ)- ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಮದ್ದಲೆ. 
ರುುಣಾಕಾರಿ-ಈ ರಾಗವು ೬೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದಸ 

ಅ; ಸದಪಮರಿಗರಿಸ 
ರುುರಮಂಜರಿ- ಈ ರಾಗವು ೧೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಮಗಸ 

ರುುರಾಲತ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕತ ೯ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಸ 

ಸ 
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ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 
ಅ: ಸರಿದಪಗರಿಸ 

ರುರೀಘ ದೇವಾಲಯಗಳ ಸಂಗೀತ ಪೂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ದೊಡ್ಡ 

ಕಾಂಸ್ಕೃತಾಳಗಳು. 

ರುಎಲ್ಲಕ--(೧) ಇದು ಪ್ರಾಚೀನವಾದ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ೧೦೪ನೆಯ ತಾಳ. 
ಇದರ ಅಂಗಗಳು ಒಂದು ಗುರು ಮತ್ತು ಎರಡು ಲಘು. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು 

ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಧವಾ ೧೬ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ. 

(೨) ಇವು ದೊಡ್ಡ ಕಂಚಿನ ತಾಳಗಳು. ಇವಕ್ಕೆ ರುಲ್ಲಕೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ರುಂಂಕಾರಿ (೧) ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುುಂಕಾರ ಧ್ವನಿಯ 
ಒಂದು ಜನಾ 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 

(೨) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಟಚ್ಛೆ ರವಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗವಾಗಿದೆ. ೯ 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪಠಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 
ರುಂಕಾರಧ್ವನಿ ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. ನಾಲ್ಕನೆ ವೇದ 

ಚಕ್ರದ ಮೊದಲನೆಯ ರಾಗ. ಚತುಶ್ರು ತಿ ರಿಷಭ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ 

ಮಧ್ಯಮ, ಶುದ್ಧಢೈವತ ಸಕು ಶುದೆ: ಸ ನಿಷಾದವು ಈ ರಾಗದ ಸ್ಪ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳು' 
ಷಡ್ಜ ವು ಗ್ರ ಹಾಂಶನ್ಯಾ ಮಧ್ಯಮ ದ್ಸ್ರೆ ವತಗಳು ರಾಗಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು. 

ಗಾಂಧಾರ ತ ವಾದಿ ಜಂತ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವಾದ ದೀನರಸ 

ಪ್ರಧಾನರಾಗ. ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜರ ಫಣಿಪತಿಶಾಯಿ ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ 

ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕೃತಿ. ಕೋಟೀಶ್ವರ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ 

ಎಸೆ ಪ್ರ ಸತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ರುಂಕಾರಭ್ರ ಮರಿ_(೧್ರಿ ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪೆ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ೧೯ನೆ ಮೇಳ 

ಹೆಸರು. 

(೨) ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಂಕಾರಧ್ವೆನಿಯೆ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದರಠಿದಸ 

ಅಃ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ರುಂಕಾರವಾಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಟಭ್ಛೆ ರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸಗರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 
ರುುಂಕಾರಶೀಲ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ನರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ರುುಂರುತಾಟಿತಾಳ- ೧೭ನೆ ಶತಮಾನದ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಧವಾದ ರಾಗತಾಳ 

ಚಿಂತಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ. 

ರುಟವಾಂಜ್-- ಇದು ಬ್ರಹ್ಮತಾಳದ ಹೆಸರು. ಎಂಟು ಅಂಗುಲ ವ್ಯಾಸವಿರುವ 

ಈ ಒಂದು ಜೊತೆ ದೊಡ್ಡತಾಳವಾದ್ಯವನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 

ರುಖಂರುಾವರಾರಂತಂ ಸುಬ್ಬಯ್ಯರ್--ಇವರು ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ 
ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರಿನ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ಅವರು ತ್ರಿಸ್ಥಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ 

ದ್ರುತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಹು ಸುಲಲಿತವಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಮೈ ಸೂರಿನ ರಾಜಾ 

ಸಾ ನದಲ್ಲಿ ಸ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ರುಂರೆಖಾಮಾರುತಂ ಎಂಬ ಬಿರ.ದನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು. 

ಹುಂಪಛಾಪು-- ಇದು ಪ್ರಾ ಚೀನವಾದತಾಳ. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ 

ಒಂದುಕಾಲು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ೫ ಅಕ್ಷರಕಾಲ, ಇದರ ಅಂಗಗಳು 7 ಂದು 

ದ್ರುತ, ಒಂದು ಅನುದ್ರುತ ಮತ್ತು ಒಂದು ದ್ರುತ. ಈ ತಾಳವು ಖಂಡಛಾಪು ಮತ್ತು 

ತಿಶ್ರರೂಪಕ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ 

ರುುಂಪತಾಳೆ--ಇದು ಸೂಳಾದಿ ಸಪ್ತ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕ ನೆಯದು. ಇದರ 

ಅಂಗಗಳು ಒಂದು ಮಿಶ್ರ ಜಾತಿ ಲಘು, ಸದ ಅನುದ್ರುತ ಮತ್ತು ಒಂದು ದ್ರುತ. 

ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ.! ೧೦ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ ಅಧವಾ ಎರಡಾವರೇ ಮಾತ್ರಿ ಗಳು. 

PRE ಈ ರಾಗವು ೪೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶುಭಸಂತುವರಾಳಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸದಪಮರಿಸ 

ರುಖಾಲಮಂಜರಿ- ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರ ಫ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 
'ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆಃ ಸರಿಗಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿಪದಪಮರಿಸರಿಸ 

ರುಟಾಲವರಾಳಿ-_ಈ ರಾಗವು ೩೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. 
ಆ: ಸರಿಗಮಪದನೀಸ 
ಅಃ ಸನಿದಸಮಗಾರಿಸ 
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ಇದು ಏಳನೆ ಖಯಷಿಚಕ್ರದ ಮೂರನೆಯರಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ಧಾಲಿವರಾಳಿ ಎಂಬ 

ಹೆಸರುಂಟು. ರಾಗಾಂಗರಾಗ. ಶುದ್ಧರಿಷಭ, ಶುದ್ಧ ಗಾಂಧಾರ, ಪ್ರತಿಮದ್ಯಮ್ಮ 

ಶುದ್ಧಧೈ ವತ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿಸಿಷಾದವು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಥಾ ನಗಳು. ಗಾಂಧಾರವು 

ಈ ರಾಗದ ಸ, CSA ಗಾಂಧಾರವು ಈ ರಾಗದ ಜೀವ ಮತ್ತು ಛಾಯಾಸ್ವರೆ. 

ಷಡ್ಜವು ಗ್ರಹಾಂಶನಾ ಸಾಸ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿರಸ ಪ್ರಧಾನವಾ 3ದ ರಾಗ. 

ಕೋಟೀ ಶ್ವ ರ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹ ಸೃ ತಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾ "ಈ. 

ಮೋನಾವಳಿ- ಈ ರಾಗವು ೩೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರ್ಲೂಲವರಾಳಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಹದನಿದನ 

ಅಃ ಸನಠಿದಪಮಗರಿಸ 

ರ್ಫೋಂಪಶಿಿತಾಳ- -ಮಧ್ಯೆಯುಗದ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಆದಿತಾಳಕ್ಕೆ 

ಈ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಆವಿತಾಳವನ್ನು ತಿರುಗು ಮಾಡಿದರೆ ರೋಂಪಟತಾಳ 

ವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಥಕಳಿ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಛೆಂಪಟವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಕೋೋಂಬಕ- ಕತ್ತಿನ ನರಗಳು ಉಬ್ಬಿಕಾಣುವಂತೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹಾಡುವ 

ಗಾಯಕ. ಇದು ಗಾಯಕನ ದೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಧೆ. 

ರೋಮಾರ್ “ಬಂಗಾಳದ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಜನಪದಗೀತೆ. 

ಕೋರ ಇದು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಕುಮಾವ್ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಜನಪದ ನ್ಹತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಗಳ 

ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆ ಅವರು ವರ್ತುಲಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ ರೆ. 

ಟಿ-ಕಾಪಾಲೀ, ಪ್ಲಧ್ವೀ, ವೈಷ್ಣ ವೀ, ವಾರುಣೀ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾನಾರ್ಡಗಳಿವೆ. 

ಬಕ್ಕರಾಗ- -ಇದು ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಪಣ್ (ರಾಗ) 

ಇದು ಈಗಿನ ಕಾಂಭೋಜಿರಾಗಕ್ಕೆ ಸಮನಾದುದು. 

ಟಿಕ್ಕಾ--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗಾಳದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮಗಗಮದವನಿಸ 

ಅ; ಸನಿಪಮಗಮಪರಿಗಸ 
ಬಾದಿನವ--- ಪೂರ್ವೀಕರು ೭೨ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗಗಳ ಸಂಖೆ ಸೈಯನ್ನ ಕಂಡು 

ಹಿಡಿಯಲು ಕಟಿಷಯಾದಿ ಸೂತ ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಈ ಸೂತ ತ್ರವು ವರರುಚಿಯ 

ಸೂತ್ರ. ಬಾದಿನವ ಎಂದರೆ ೬ ಎ ಒಂಭತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳು -ಟ ಠಡಢಣ 

ತ ಧೆ: ದಜ. 
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ಟಿಟ್ಟ ಭದ್ಮನಿ-ಈ ರಾಗವು ೧೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೋಕಿಲ ಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗದನಿಸ 

ಅ; ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಹೀಕರಾಗ-ಈ ರಾಗವು ೯ನೇ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೇನುಕದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸರಠಿದಪಮಗ ರಿಗಸ- 
ಟ್ಯೂನಿಂಗ್ಫೋರ್ಶ್---ಇದು ಲೋಹದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾಧೆನ. 

ಹಾಡಲು ಶ್ರು ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳು ವಾಗ ಆಧಾರ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ee ಅವರವರ 
ಶಾರೀರಕ್ಕೆ, ̀ ವಾದ್ಯ ಕ್ರೈ ತಕ್ಕಂತೆ ಇಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಶ್ರುತ ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಬಹುದು. 

SER ಮ ಜಿಹ್ವಾ, ಚಂದ್ರ ಮಂಡಲ ಎಂಬ ಕಾಜಾರಾ 
ಠಶಕ್ಕರಾಗ--ಈ ರಾಗವು ನು ಕರಾ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಾಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸಗಮದದನಿದನಾ 
ಅ: ಸದಮಗರಿಗಸ 

ಶಠಾಂಶಯ ಇವು ೧೨ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 

೧೮ನೆ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯದವರೆಗೂ ಬಳಕೆಯಲ್ಲ ದ್ದುವು. ಪುರಂದರದಾಸರು, 

ತಾನಪ್ಪಾ ಚಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟಮಖಿ ಮುಂತಾದವರು ಠಾಯ ರಚನೆಯಲ್ಲ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದವರು. ಸಂಗೀತದ ಚತುರ್ದಂಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೆಯದು. ಈ 
ಸಂಗೀತ ರಚನೆಯನ್ನು ಗಾಯನಕ್ಕೂ ವಾದ್ಯಗಳಿಗೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಚಿಸಿದ್ದರು. 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಯಕ ವಾದಕರು ತಮ್ಮ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ತೋರಬಹುದಾಗಿತ್ತು. 
ಠಾಯಗಳು ಈಗಿನ ತಾನದ ಹಾಗೆ ಅಾಳನಿರ್ಬಂಧವಿಲ್ಲದೆ ವಿವಿಧ ಛಂದೋಲಯ 
ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಧಾನಲಕ್ಷಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದುವು. ಇವುಗಳನ್ನು ರಾಗಾಲಾಪನೆಗೆ 

ಮುಂಚೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಡ---ಕೌಮಾರೀ, ಯೋಗಿನೀ, ಪ್ಲಧಿವೀ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ಡಮರು--ಇದು ನಟರಾಜನು ಕೆ ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದಿರುವ ಪವಿತ ತ್ರವಾದ್ಯ. ಮರದ 
ತುಂಡನ್ನು ಕೊರೆದು ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾ ಕೆ. ಇದಕೆ ಎರಡು ತೋಡಿದ 
ಮುಖಗಳಿದ್ದು ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಮರ ಸಂಕುಚಿತವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ... ಎರಡು ಮುಖಗಳಿಗೆ 
ಕುರಿಯ ಅಥವಾ ಆಡಿನ ಚರ್ಮದ ಮುಚ ಸ್ಟಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೂಲಿನ ದಪ್ಪ ದಾರದಿಂದ 
ಬಿಗಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮಧ್ಯೆ ದ ಸಂಕುಚಿತ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮು. ಸೈಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿನಿಹಿಡಿದಿರುವ 
ದಾರಗಳನ್ನೆ ಲ್ಲಾ ಸೇರುಮತೆ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಮತೆ ೦ದು ದಾರವನ್ನು ಸುತ್ತಿ 
ಮುಚ್ಚ ಕ್ಯ ದಾರಗಳನ್ನು ಬಿಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Pp ವಾದ್ಯದ ಹೊಳವನ್ನು 
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ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿ ವಿಂದ ತಯಾರಿಸುವುದುಂಟು. ಮಧ್ಯೆದ ಸುತ್ತು ದಾರದ ಬದಿಯಲ್ಲಿ 
ದಪ್ಪನಾಗಿ ಗಂಟುಬಿಗಿದು, ವಾದ ವನ್ನು ಸೊಂಟಿದಂತಿರುವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು 
ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಾಗ ಈ ಗಂಟು ಸರ ಮುಚ್ಚ ೪ಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಬಡಿದು ನಾದವ್ರಂಟು 
ಮಾಡುತ್ತ ದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಡಮರುಕವೆಂದೂ ಸಂದಿ. 

ಡಮರುಕಪ್ರಿ ಯಈ ರಾಗವು ೩೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಯಾಗಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ಡಮರುಯತಿ- ಇದು ತಾಳ ದಶ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಯತಿ. ಇದಕ್ಕೆ ವೇದಮಧ್ಯ ಮಯತಿ ದ ಹೆಸರು ಡಮರು ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ 
ಮಧ್ಯಭಾಗವು ಸೂಕ್ಷ ವಾಗಿಯೂ ಎರಡು ವಕ್ಕಗಳ ಭಾಗಗಳು ಬತಾ ತವ 
ರೀತಿಯಲಿರುವ ಹತ ತಾಳದ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು ಎಂಡು 
ಕಡೆಗಳಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಾದ ಆಂಗಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಚಿಕ್ಕ ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ” ಅಂಗಗಳ 
ಮಿಶ್ರ ಯತಿ. 

ಡವಸಂ- ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಅವನದ್ದ ವಾದ್ಯ 

ಡಪ್ಪು--ಇದು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಅಡಿ ವ್ಯಾಸವಿರುವ ಗುಂಡಾದ ಒಂದು 
ತಮಟಿ ಗುಂಡಾಗಿರುವ ಬಳೆಯ ಒಂದು ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಸುವಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಎಳೆದು 

ಕಟ್ಟ ಲಾಗಿದೆ. 

ಡವರಾರ--ಇವು ಕೋನಾಕಾರವಿರುವ ಒಂದ: ಜೊತೆ ನಗಾರಿಗಳು. ಮರದ 

ತುಂಡನ್ನು ಕೊರೆದು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮವ ನ್ನು ಬಾಯಿಗೆ ಪಸರಿಸಿ ಚರ್ಮದ 

ಪಟ್ಟಗಳಿಂದ ಎಳೆದು ಕಟ್ಟರುತ್ತಾರೆ. ನೇರವಾದ ಬ ಕಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಗಿರುವ 

ಮತ್ತೊಂದು ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಎತ್ತಿನ 

ಹೆಗಲಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಎತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತವನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾನೆ. ಈ ಎತ್ತು 
ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯದ ಉತ್ಸವಗಳ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಡಲ್ಸಿವುರ್- ಇದೊಂದು ತಂತೀವಾದ್ಯ. ತಂತಿಗಳನೆ ಪ ಒಂದು ಅಮುರಣನ 

ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟರುತ್ತಾ ರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಎರಡು ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿಗೆಗಳಂದೆ 

ತಾಡಿಸಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವರಮಂಡಲವೆಂಬ ಪುರಾತನ ವಾದ್ಯವು ಇದಕ್ಕೆ 

ನಿದರ್ಶನ. 

ಡಾಕ್ ಇದು ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಢೋಲಿನಂತಹೆ 

ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ವಾದ್ಯ. 

ಹಾಕ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 



೪೨೬ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಪಶ 

ಆ: ಸಗಮರ`ದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 
ಡೆಕ್- ಸಿಲಿಂಡರಿನ ಆಕಾರದ ಹೊಳವು ಇರುವ ಒಂದು ಮದ್ದಳೆ. 

ಡೇ. ಸಿ. ಆರ್--ಇವರು ಆಂಗ್ಲರು. ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಯದ ಕ್ಯಾವ್ಟೆನ್ 

ಹುದ್ದೆ ಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಿ ಅದರ 

ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ "ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರುಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಸದರನ್ 

ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ದಿ ಡೆಕನ್? ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ಗ್ರಂಧವನ್ನು ಬರೆದು ೧೮೯೧ರಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಈ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು 

ಅಮೂಲ್ಯ ವಿಷಯಗಳು, ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ ಬಗ್ಗೆ 

ಬಪ್ಪ ಜಿಗಳು, ಸಂಸ್ಥತದ ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಧಗಳ ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯಗಳ 

ಸುಂದರವಾದ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿವೆ 

ಡೇಂಗಿ--ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜಾಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ 

ವಾಗುವ ನವಸಂಧಿತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಾಳ. 

ಡೋಕ--ಈ ರಾಗವು ೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕನಕಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸಥಿದಪಗಸ 

ಡೋಲಕ್ಡೋಲಕ್ ವಾದ್ಯವು ಡೋಲಿನಂತೆ ಇದ್ದರೂ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ 
ಅದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದು. ದೊಡ್ಡ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಕೊರೆದು ಹೊಳವನ್ನು ಮಾಡಿ, 

ಎರಡು ಮುಖಗಳಿಗೂ ಕುರಿ ಅಧವಾ ಆಡಿನ ಚರ್ಮದ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸ 

ಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮೇಲೆ ಮೃದಂಗಕ್ಕಿರುವಂತೆ ಕರಣೆಗಳಿಲ್ಲ. ಹೊಳವಿನ ಮಧ್ಯೆ 

ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಳೆಗಳಿಗೆ, ದಪ್ಪನಾದ ಹೆತ್ತಿಯ ಹೆಗ್ಗಗಳಿಂದ ಎರಡು 

ಮುಖದ ಚರ್ಮದ ಮುಚ್ಚ ಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಿಗಿದು ಎಳೆದು ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಹೆಗ್ಗಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಲೋಹದ ಉಂಗುರ 

ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೋಲು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು 

ನುಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಜನಪದ ಗೀತ ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಜಾತ್ರೆ ಇತ್ಯಾದಿ 

ಸನತಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಸಂಗೀತ 

ದಲ್ಲೂ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮಡಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಡೋಂಬಕ್ರಿಯರಾ -ಸೆಂಗೀತ ಸುಧಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

೩೦ ಬಗೆಯ ಭಾಷಾಂಗರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದುರಾಗ. 

ಡೋಂಬುಳಿ--ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತ ರ ಶತತಾಳಗಳಲ್ಲಿ 

೭೮ನೆ ತಾಳ. ಇವರ ಅಂಗಗಳು ಎರಡು ಲಘುಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅನದ್ರುತ 

ಮತ್ತು ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೯ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. ಅಧವಾ ಎರಡುಕಾಲು ಮಾತ್ರೆಗಳು. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ಬಪ್ಪಿ 

ಕೆಲವು ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಅಂಗಗಳು ಮೂರು ಲಘು ಮತ್ತು ಒಂದು ಅನುದ್ರುತ 

ವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಡೌಮ್ಯು--ಈ ರಾಗವು ೩೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ ವರ್ಧೆನಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಪಸ 
ಅ: ಸಥಿದಪಮಗರಿಸ 
ಡೌೌಶೇಯಣಿ- ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನ ಶ್ರಮದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸರಿಗಮದನಿಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಹೌಲಿಕ- ಈ ರಾಗವು ೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕನಕಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪನಿದಸ 

ಆ: ಸ ನಿದಮಗರಿಸ 

ಡಂಕಾ--ಇವು ಕುದುರೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಿ ಹೊಡೆಯುವ ಕೋನಾ 

ಕಾರವಾಗಿರುವ ಎರಡು ನಗಾರಿಗಳು. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಗುಂಡಾಗಿರುವ ಬಳೆ 

ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಈ ನಗಾರಿಗಳನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. 

ಕುದುರೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲಂಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯಗಳ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ 

ಈ ಕುದುರೆಯು ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 

ಡಿಂಡಿಮು--ಇದು ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕಮದ್ದಲೆ. 

ಇದು ಪರೈವಾದ್ಯದ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. 

ಢ ಪೂರ್ವ, ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ, ವಿನಾಯಕ, ವಿಫ್ಲ್ನೇಶ ಇತ್ಯಾದಿ 

ನಾನಾರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ಢಕ್ಕ-- ಇದು ಎರಡು ಮುಖಗಳಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಡೋಲಿನಂತಹೆ ವಾದ್ಯ. 

ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಢಾಲು--ಇದು ದಶವಿಧೆ ಗಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಧ-(ನೋಡಿ-ಗಮಕಗಳು) 

ಢೌಲಿ-...ಎರಡು ಮುಖಗಳಿರುವ ಒಂದು ಅವನದ್ದ ವಾದ್ಯ 

ಢೇಂಕ--ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗ್ರಾವಿಶಾಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ 

ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಿನ್ನರಿ. ಇದರ ಎರಡು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಅನುರಣನಕ್ಕಾಗಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ 

ಚಿಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಢೇಂಕಿಕ--ಪ್ರಾಚೇನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದು 

೬೦ನೆಯ ತಾಳ. ಇದರ ಅಂಗಗಳು. ಗುರು, ಲಘು ಮತ್ತು ಗುರು. ಇದರ ಒಂದಾ 

ವರ್ತಕ್ಕೆ ೫ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಧವಾ .೨೦ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ. ಈ ತಾಳದ ರಚನೆಯು 

ರಗಣಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿದೆ. 



೪೩ಲೆ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಢೋರಿಕ--ಇದು ಹೆಂಸವಿಲಾಸವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ರಾಗ. 

ಢೋಲು--ಇದು ನಾಗಸ್ತರವಾದನದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಳ ವಾದ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ 
ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತವಿಲ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅದು ತವಾಗಿ 

ಮಡಿಸುವ ವಾದಕರಿದ್ದಾರೆ. ದಪ್ಪನಾದ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಕೊರೆದು ಹೊಳವು 

ಮಾಡಿ ಅದರ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿಗೆ ಎಮ್ಮೆ ಅಧವಾ ಕುರಿಯ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಿಗಿಯ 

ಲಾಗಿದೆ. ಎರಡು ಮುಖಗಳಿಗೂ ಮೊದಲು ಸೆಣಬು ನಾರಿನಲ್ಲಿ ದಪ್ಪನಾಗಿ ಬಳೆಗಳನ್ನು 

ಹೊಸೆದು ಸೇರಿಸಿ, ಈ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಚರ್ಮ ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಪಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಗಿತ 

ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಸೆಣಬು ನಾರಿನ ಬಳೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಮಧ್ಯೆ ಚರ್ಮದ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು 

ತೂರಿಸಿ ಬಿಗಿಯಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಬೇಕಾದ ಸ್ವರ 

ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಎಡಮುಖದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸಣ್ಣ 

ಕೋಲಿನಿಂದಲೂ ಬಲಮುಖದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಬಲಹೆಸ್ತದ ಅಂಗ್ರೈ ಮತ್ತು ಬೆರಳು 

ಗಳಿಂದ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಣಢೋಲು ಯುದ್ಧದ ವಾದ್ಯ 

ಢೋಲ್ಕಿ--ದಖನ್ನಿನ ಹೆಂಗಸರು ಮುಡಿಸುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಢೋಲು. 
ಢಂಕಾ--ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ ಈ ನಗಾರಿ 

ಯನ್ನು ಕುದುರೆಯ ಬೆನ್ನಿನ ಮೇಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. 
ಢಂಕಿ--ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಖವೀಣೆಗೆ ತಾಳವಾದ್ಯವಾಗಿ 

ಬಳಸುವ ಒಂದು ಅವನದ್ದವಾದ್ಯ. 

ತ--ಹರಿ, ಶಕ್ತೀ, ಕಾಮಿನೀ, ವಾರಾಹೀ ಇತ್ಯಾದಿ ನಾನಾರ್ಧಗಳಿವೆ. 

ತಚ್ಚೂರು ಶಿಂಗರಾಚಾರ್ಲು ಸಹೋದರರು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಆಂಧ್ರದ 

ಶ್ರಿ ೇವೈಷ್ಣ ವ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಆನಂದ ಗಜಪತಿ ಮಹಾರಾಜ ವಿಜಯನಗರದಲ್ಲಿ 

ಆಳುತ್ತಿದ್ದಾ ಗ ಇದ್ದ ವರು ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಪುತ್ರ ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ 

ದತ್ತು ಪುತ್ರ ಅಣ್ಣಾ ಸ್ವಾಮಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು. 

ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾಗಿದ್ದೂ ಅನೇಕ ಕ್ಪತಿಗಳನ್ನೂ ಜಾವಳಿಗಳನ್ನೂ 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ ರಚನೆಗಳನ್ನೂ, ಜಾವಳಿಗಳು, 

ಸ್ವರಜತಿಗಳು, ವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನೂ ಹಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ, ಕಟಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಗಾಯಕ ಪಾರಿಜಾತಂ, ಗಾಯಕಲೋಚನಂ, ಗಾನೇಂದುಶೇಖರಂ, 

ಭಾಗವತ ಸಾರಾಮೃತಂ, ಸ್ವರಮಂಜರ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಮುಂತಾದ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು 
ಪ್ರಳಟಸಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ... ಇವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಸಾಮಿ ನೆಡಬಾಸಿ (ದೇವಮನೋಹರಿ), ಎನ್ನಾಳ್ಲು (ರುಂರೂಟ) ಎಂಬ 
ಜಾವಳಿಗಳೂ, ದೇವ ಮಾನಾಕ್ಷಿ (ಕಲ್ಯಾಣಿ), ಶ್ರೀಶಾರದೆ (ಶಹನಾ) ಪಾವನ 
ಮಧುರಾಠಿಲಯೇ (ಕಲ್ಯಾಣಿ) ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳು ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ವಾದುವು. ಇವರು 
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ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಹಿರಿಯ ತಿಂಗರಾಚಾರ್ಲು ಮದ್ರಾಸಿನ ಪಚ್ಚಯಪ್ಪ 

ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದರು. 

ತತವಾದ್ಯಗಳು--ಸಂಗೀತವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ತಂತೀವಾದ್ಯಗಳು ಅಧವಾ 

ತತವಾದ್ಯ ಗಳು, ಸುಷಿರವಾದ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಳಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಮಡಿಯುವ 

ವಾದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅವನದ್ಭ ಅಥವಾ ತಾಡನವಾದ್ಯ ಗಳು ಐಂದರೆ ಮುಚ್ಚ ೪ಿಕೆ 

ಹೊಂದಿ ಅಥವಾ ಹೊಂದದೆ ತಾಳಗತಿಯನ್ನು ೬201 ತಾಡನದಿಂದ ME 

ವಾದ್ಯ ಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ತಂತೀವಾದ್ಯಗಳನ್ನು (೧) ವಿತಾಟನಿಂದ 

AE ಚುವತ (೨) ಕಮಾನಿನಿಂದ ಮಡಿಯುವವು (೩) ಕಡ್ಡಿ ಅಧವಾ ಸುತ್ತಿ ಗೆ 

ಯಿಂದ ನುಡಿಯುವುವು ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಬಹುದು. ಇವುಗಳು ಯಾವ ವೆಂದರೆ 

ಏಕನಾದ ಅಧವಾ ಏಕ್ತಾರ್, ತಂಬೂರಿ, ತುಂತಿನ, ವೀಣೆ, ಸಿತಾರ್, ಕಿನ್ನರ್ಮಿ 

ರುದ್ರವೀಣೆ, ಸ್ವರಬರ್ತ್, ಗೋಟುವಾದ್ಯ, ಸ್ವರಮಂಡಲ, ಬಾಲ ಸರಸ್ವತಿ, ದಿಲ್ರುಬಾ, 

ರಬಾಬ್, ಸಾರಂಗಿ, ಪಿಟೀಲು, ಬೀನ್. ಸೂರ್ ಬಹಾರ್, ಸರೋಡ್, ಇಸರಾಜ್ 

(ಮಂದ್ರ ಬಹಾರ್), ಸಂತೂರ್. 

ತತ್ಪುರುಷ--ಶಿವನ ಪಂಚಮುಖಗಳಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಮುಖ. ಸದ್ಯೋಜಾತ, 

ತತ್ತು ರುಷ್ಕ po ಅಘೋರ, ವಾಮದೇವ ಇವು ಈಶ್ವರನ ಪಂಚಮುಖಗಳು. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತಮ್ಮ ಚಿತ್ತರಂಜನಿ ರಾಗದ 'ನತಿದತಮಮ್ಮಶಾ? ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 

ಸರಿಗಮ ಪದ ಥಿ ಎಂಬ ವರಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳು (ಸದ್ಯೋಜಾತಾದಿ ವಂಚವಕ್ರ್ರಜ) 

ಈಶ್ವರನ ಪೆಂಚಮುಖಗಳಿಂದ ಹುಟ್ಟ ದವು ಎಂದಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವಿಕೃ ತ ಸ್ವರಗಳಾದ 

ಸ ಮತ್ತು ಪಗಳು ಪಾರ್ವತಿಯಿಂದೆಲ್ಲೂ ವಿಕ್ಟ ತಸ ಕ್ವರಗಳಾದ ಮಿಕ್ಕ ಷ್ಟ ಸ್ವರಗಳು 

ಶಿವನ ಪಂಚಮುಖಗಳಿಂದ ಹಟ ಸಿದುವು ನ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಯವ 

ತನುಕೀರ್ತಿ- ಈ ಕೀಡ ೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ತಾವರೂಪಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದನಿಪಮಗಮರಿಸ 
ತಹಸ್ಮಿನಿ “ಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸಗಮಪವಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಸ 
ತಪೋಲ್ಲಾ ಸಿನಿ---ಈ ರಾಗವು ೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕನಕಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ೆ 

ಆ: ಸಮರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ; ಸದಪಗರಿಸ 
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ತಬಲ--ಪ್ರಾಚೀನ ಅರೇಬಿಯಾ ದೇಶದ ಖಂಜರಿಯ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಡಫ್ 

ಎಂಬ ಚರ್ಮ ಅವನದ್ಧ ವಾದ್ಯವು ತಬಲದ ಮೂಲವೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 

ಒಂದು ಮುಖದಲ್ಲಿ 'ರ್ಮಹೊದಿಸಿದ್ದ ಉದ್ದ ನಾದ ಇನ್ನೊ ೦ದು ವಾದ್ಯವನ್ನು 

ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅರೇಬಿಯದ ಹೆಂಗಸರು ತಮ್ಮ “ಘು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪಕ್ಕ ವಾದ್ಯವಾಗಿ 

ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಡಪ್ ಮತ್ತು ತಬಲಾಗಳನ್ನು ಮೊದಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದವನು 

ಅರೇಬಿಯಾದ ಜೂಬಲ್ ಎಂಬುವನ ಮಗ ಟ್ಯೂಬಲ್ ಎಂಬುವನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ಹಿಂದೆ ಎಲ್ಲ್ಲಾ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ ಗಳನ್ನೂ ತಬಲ್ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಉದಾ : 

ತಬಲ್ನಕಡ್ಕಾ RSE ಅಲ್ ಮರ್ಶಾದ್, ತಬಲ್ಅಲ್-ಮುಖನ್ನಾ ತ್ 

ಇತ್ನಾದಿ. 

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಬಲಾ ಅತಿಮುಖ್ಯವಾದ ತಾಳವಾದ್ಯ. ವಖಾವಜ್ನ್ನು 

ಇಬ್ಬಾಗಿಸಿ ಎದ್ದು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ತಬಲಾ ವಾದ್ಯದ ಕಲ್ಪನೆಯುಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಡಗೈ 

ಯಿಂದ ನುಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಡಗ್ಗಾ ಅಧವಾ ಬಾಯಾ ಎಂದೂ, ಬಲಗ್ಬೆ ಯಿಂದ 

ನುಡಿಸುವ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ತಬಲಾ ನಂದೂ ಹೆಸರು. ೧೩ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಅನಿಶಾರ್ 

ಖುಸ್ರೋವಿನ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಈ ವಾದ್ಯವು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಮರದ 

ದಿಮ್ಮಿಯನ್ನು ಅಳತೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಯ್ದು. | ಸ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಕೊರೆದು, 

ಈ ಎರಡು ಭಾಗಗಳೂ ಕೊಳಗದ ರೂಪತ್ಯೆ ತಯಾರಾಗುತ್ತವೆ. ಬಲಗೈ ಯಿಂದ 

ನುಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಕೊಳಗದ ತೆರೆದ ಬಾಯಿ ಸ್ವ ಲ ಚಾಗದ ಹುರಿಯ ಚರ್ಮದ 

ಹೊದಿಕೆ" ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊ ಸ್ನ ಲ್ಸ ದಸ್ಪ ಚರ್ಮದ ಅಂ ಚುರೆವ್ಸೆ 

ಸುತ್ತಲೂ ಇರುತ್ತದೆ ಕೆ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಸುತ್ತ Rs ವಸು ಪಟ್ಟ ಗಳಿಂದ ಹೆಣೆದ 

ಚರ್ಮದ ಬಳೆ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಚರ್ಮದ ಬಳೆಯ ಸೂತ್ತಲೂ BI ಎಂಟು 

ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಮದ ಪಟ್ಟ ಗಳು ತೂರಿ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಪಟ ಗಳನ್ನು ಹೊಳವಿನ 

ಮುಚ್ಚಿದ ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ 'ಿಳವಡಸದ ಕಬ್ಬಿ ಣದ ಬಳಕೆಗೆ ಬಿಗಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ 

ಪಟ್ಟ 2 ಕೆಳಗೆ ಹೊಳವಿನ ಹೊಟ್ಟಿ ಯ ಮೇಲೆ, ಮರದ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತು ೦ಡುಗಳನ್ನು 

ಸಿಕ್ಸಿಸಲಾಗಿೆ. ಈ ತುಂಡುಗಳಿಗೆ ಗಟ್ಟ ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ 

ಕೆಳಕ್ಕೆ ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಿ ಗೆಯಿ:ಂದ ಚರತ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಸರಿಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು 

ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ. ಹೊಳವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಚರ್ಮದ ಮುಚ್ಚಳಕೆಯ ಸುತ್ತಲೂ 

ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಕಾಲು ಅಂಗುಲ ಅಗಲವಿರುವ ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಿಪ್ಪೆ ಎಂದು 

ಹೆಸರು ಬೆರಳಿನಿಂದ ಈ ಕಿಪ್ಪೆ ಯ ಮೇಲೆ ನುಡಿಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ನಿತಾಟು ಎಂದು 

ಹೆಸರು. ಮೇಲ್ಭಾ ಗದ ಮುಚ್ಚ ೪ಿಕೆಯ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ದ್ಯ ಸ್ಟೈಯಿಂದ ಸುಮಾರು 

ಮುಕ್ಕಾಲು ಅಂಗುಲಬಿಟ್ಟು ಪೂರ್ಜಚಂದ್ರಾ ಕಾರದ ಕಪ್ಪು ಕಣ ಹಾಕಿರುತ್ತಾರೆ. 

ಕೈಯನ್ನು ಈ ಭಾಗದ ಸೋಲೆ ತಾಡಿ ಸುವ ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಬತ ಬಟು ಹಾಕುವ ಸುತ್ತು ಚರ್ಮದ ಪಚ್ಚಿ! ಗಳ ಬದಲಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ಲೋಹದ 
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ತಿರುಗಣೆ ಕಂಬಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬಂದಿಡೆ ಇವುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ 

ಜಾಗ್ರತೆಯಾಗಿ ತಬಲಾವನ್ನು ಶ್ರುತಿಗೂಡಿಸಬಹುದು. 

ಬಾಯಾವನ್ನು ಮೊದಲು ಮರದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಹಿತ್ತಾಳೆ, 

ತಾಮ್ರ ಅಧವಾ ಉಕ ಇತ್ಯಾದಿ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮ 

ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಹಾಳಿ ಹೆಗ್ಗಗಳಿಂದ ಬಿಗಿಯುವ ರಾಢಿಯಾಗಿದೆ. ಮುಚ್ಚಳಿ 

ಅಂಚಿನ ರಿವ್ಸೈಯಿಂದ ಒಂದು ಅಂಗುಲ ಬಿಟ್ಟು, ಒಂದು ಪಕ್ತಕ್ಕೆ ಕರಣೆ ಹಾಕಿದೆ. 

ಸುಲಭವಾಗಿ ಶ್ರುತಿಗೂಡಿಸಲು, ಬಿಗಿಯುವ ಹೆತ್ತಿಯ ಹಗ್ಗಗಳಿಗೆ ಉಂಗುರಗಳು 

ಅಳವಡಿಸಲ್ಪಟ್ಟವೆ 

ತಬಲಾವಾದನದ ಕೌಶಲ್ಯವು ಪಖಾವಜ್ವ ವದ್ಧತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದುದು. 

ಖಾವಜ್ನಲ್ಲಿ ಖುಲ್ಲಾ ಬೋಲ್ಗಳಿದ್ದರೆ ತಬಲಾದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ ಬೋಲ್ಗಳಿರುತ್ತವೆ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಕೆನಾರ ಅಥವಾ ಚಾಟಗಳ ಮೇಲೆ ನುಡಿಯುವ ಬೋಲ್ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಕಾಯದಾ, ವೇಶಕಾರ್, ಗತ್, ತುಕಡಾ, ಮುಖಡಾ, ಮೊಹೆರಾ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾದನ 

ವೈವಧ್ಯತೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದ ತಬಲಾ ವಾದನವು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿಕ್ಲೆಬಾಜ್ಕ 
ಪೂರಬ, ಆಜರಾಡ”, ಪಂಜಾಬಿ, ಬನಾರನ್ ಎಂಬ ಪರಂಪರಾಗತವಾದ ವಾದನ 

ಶೈಲಿಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. 

ಅನೋಖಲಾಲ್ ಮಿಶ್ರ, ಅವಿತಾರ್ ಹುಸೇನ್ಖಾನ್, ಆಲ್ಲಾರ್ ಖಾನ್, 

ಅಹೆಮದ್ಜಾನ್ ತಿರಕ್ವಾ ಅಬೀದ್ ಹುಸೇನ್ಖಾನ್ನ್ ಕಂರೆ ಮಹಾವಾಜ್ಜ್ 
ಕರಾಮತ್ತು ಲ್ಲಾಖಾನ್, ಕಿಶನ್ ಮಹಾರಾಜ್, ಗಣೇಶ ಚತುರ್ವೇದಿ, ಜೋರಾವರ್ 

ಸಿಂಹ, ನಧೂಖಾನ್, ನನ್ನೂ ಸಹಾಯ್ ನನ್ನೆ ಖಾನ್, ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ 

ವಾಣಿಕ್ಯ, ಬಾಜಾಮಿಶ್ರ, ಬಾಬುರಾವ್ ಗೋಖಲೆ, ಬೀರುಮಿಶ್ರ, ಭ್ರೈರವಪ್ರಸಾದ್, 

ಬ್ಲೈರವ್ ಸಹಾಯ್, ಮಹೆಬೂಬ್ ಖಾನ್ ಮಿರಜ್ಕರ್, ಮುನೀರ್ ಖಾನ್, 

ವರೌಲವಿರಾಮ್ ಮಿಶ್ರ, ವತೌಲಾಬಖ್ಯ, ರಾಮಸಹಾಯ್, ಶಾಂತಾ ಪ್ರಸಾದ್ಮಿಶ್ರ, 

ಸಖುಸೇವ ಸಿಂಹ, ಹಬೀಬುದ್ದೀನ ಖಾನ್, ಚತುರ್ಲಾಲ್ ಮುಂತಾದವರು 

ಹೆಸರಾಂತ ತಬಲಾವಾದಕರು. 

ತಬಲಾತರಂಗ್“ನುಡಿಸಬೇಕಾದ ರಾಗ ಮತ್ತು ರಚನೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವಷ್ಟು 

ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನುಡಿಯುವ ಸಂಖ್ಯ ಯಲ್ಲಿ ತಬಲಾಗಳನ್ನು ಬೇಕಾದ ಆಧಾರ 

ಶ್ರುತಿಗೆ ಹೊಂದಿಸಿಕೊಂಡು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ತಬಲಾಗಳ ಮಡಿಕೆ 

ಯಿಂದಲೇ ಸಂಗೀತ ರಚನೆ ನುಡಿಸುವುದಕ್ಕೆ *ತಬಲಾತರಂಗ್” ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಸ್ವರ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ತಬಲಾಗಳು ಗಾತ್ರದಲ್ಲೂ ಕರಣೆಗಳಲ್ಲೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ 

ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. 

ತಮಸ್ವಿನಿ (೧) ಈ ರಾಗವು ೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವನಸ್ಸತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

a 

Chl ೧ Cr 30% 

[a 
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ಆ: ಸರಿಗಪದಸ 

ಅ: ಸದಪಗರಿಸ 
ತಮೋಮಣಿ ಈ ರಾಗವು ೩೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗವರ್ಧೆವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. _ 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿ ಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 

ತರಂಣೀಪ್ರಿ ಯೊ ಈ ರಾಗವು ೬೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಚಸ ಸ್ಪತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ೆ 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪರಠಿದಸ 

ಸ ಸ ಅ: ಸನಿಪಮರಿ 

ತೆರಂಗ--ಈ ರಾಗವು ಆನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮತೋಡಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಗಸ 

ತರಂಗಲೀಲಈ ರಾಗವು ೬೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಂತಾಮಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಪದನಿದಮನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಮಗರಿಸ 
ತರಂಗಿಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಾರುಕೇಶಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. R 

ಆ: ಸರಿಮಪದವನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ತೆರಣಿಪ್ರಿ ಯೌ ಈ ರಾಗವು ೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ತಾನರೂಪಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ ಡಾ 

ಆ: ಸರಿಗದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಗರಿಸ 

ತಲಮುಖ ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯಿದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಹಸ್ತ ಮುದ್ರೆ. 

ಚೆತುರಶ್ರ ಹೆಸ್ತಗಳನ್ನು ಅಂಗೈಗಳೆದುರಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಅಡ್ಡವಾಗಿ ಹಿಡಿಯುವುದು 

ತಲಮುಖಹಸ್ತ. 

ತಲ್ವ ಟ್ ರಾಗವು ೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೆವಳಾಂಬರಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
ಆಃ ಸಗಮದ ಈ ಸ 

ಅಃ ಸ ನಿದಮಗ 



ಸಂಗೀತ ಹಾರಿಭಾಷಿಕೆ ಕೋಶ ಅಲ್ಲಿ 

ತವಿಲ್ ನಾಗಸ್ವರದ ಪ್ರಮುಖ ತಾಳವಾದ್ಯವಾದ ಹೋಲ್ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ 

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ತವಿಲ್ ಎನ್ನು: ತ್ತಾರೆ. 

ತಾತಾಚಾರ್ ಒ. ಎಸ್. (೧೯೧೭) ತಾತಾಚಾರ್ಯರು ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ 
ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಬ. ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ೧೯೧೭ರಲ್ಲಿ 
ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಟ. ಶೇಷಾಚಾರ್ಯರೂ ಪಿಟೀಲುವಾದಕರಾಗಿದ್ದರು. 
ತಾತಾಚಾರ್ಯರು ಪಾವಗಡದಲ್ಲಿ ಲೋಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ 
ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ಕೋಟಿ ಹೈಸ್ಟೂಲಿನಲ್ಲೂ, ಅನಂತರ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂಟರ್ 
ವಿತಾಡಿಯೇಟ" ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ಗಾಯನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ 
ನಡೆಯುತ್ತಿ ದ್ರ ಸಂಗೀತ ಕಡೇರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿ ಇವರ ಸಂಗೀತದ ಹಂಬಲ 
ಬಲವಾಯಿತು. ಮೊದಲು ವೀಣೆ ಕೃಷ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರ ಆರ್ಯಗಾನ ವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ನಂತರ ೧೯೩೫ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ರಾಳ್ಲವ ಎವಿ ಅನಂತ 
ಕೃಷ್ಣಶರ್ಮರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ೧೯೩೮ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನ ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ 
ನಿಟೇಲು ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾರಂಭಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿ ನೇಮಕ 
ಗೊಂಡರು. ಎರಡನೆ ಹಾಯು ದದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾ ಸನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮೈಸೂರಿಗೆ 
ಬಂದು ಡಾ ಗೋಪಾಲಸ್ವಾ ಯವರ ಆಕಾಶವಾಣಿಯಲ್ಲ ರ್ದಿ೪೨ರ್ ಕಲಾವಿದ 
ರಾದರು ಇಲ್ಲಿ ಪಡ ಮಹಾರಾಜಪುರಂ ವಿಶ್ವನಾಧ ಅಯ್ಯರ್, he 
ಮುಂತಾದ ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದರೊಡನೆ ಕಟೆಯುವ RE, ಸಂಪೂರ್ಣ 
ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದರು ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕೇಂದ್ರವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 
ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ದೀರ್ಥಕಾಲ ಸೇವೆ 
ಸಲ್ಲಿಸಿ ವಿಶಾ ತ್ರಿಂತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸರಳರ್ಕು ಸಹೃದಯರು. ಉತ್ತಮ 
ಭಾವಜ್ಞ ಚಾ: ಹಿರಿಯ ಏಬೀಲು ವಿದಾ ದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

'ಾನ--«ತನ್ಯ ತೇ ವಿಸ್ತಾರ್ಯತೇ ಇತಿತಾನಃ8ಸ ತಾನವು ರಾಗಾಲಾಪನೆಯ 
ಒಂದು ಮುಖ್ಯಭಾಗ. ರಾಗವರ್ಧಿನಿಯ ನಂತರ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಅಥವಾ ತಾನವು 
ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾದ ಭಾಗ. ಯಾವುದು ಕೆಲವು ಸ್ವರಗಳ ಬೇರೆ ಬೇರೆ 
ಸಮೂಹ್ಗಳಿಂದ ರಾಗವಿಸ್ತಾರ ಮಾಡಲ್ಪಡುತ್ತ ದೋ ಅದು ತಾನ ಇದರಲ್ಲಿ ಲಯ 
ಮತ್ತು ನಾದಗಳೆರಡರ ಸೌಂದರ್ಯವಿದೆ” ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತಾನ ಎಂಬ ಪದವು 
ತೆನ್ನಾ ಎಂಬ ಪದದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಎಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ನಮ್ಮಾಳ್ರಾ ರರು 
ತಮ್ಮ ತಿರುವಾಯಿ ಮೊಳಿಯನ್ನು ತಿರುಪತಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಮುಂಜಿ ತೇನ್ಹಾ ತೇನ್ನಾ 
ಸಂ ಹಾಡಿ, “ತೇನ್ನ್ನಾ ತೇನ್ನಾ ವೇನವಂಡು ಮುರಲ್ ತಿರುವೇಂಗಡತ್ತು. ತೆ ಬು 
ಸ್ತೊ ತ್ರ ವನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ತೇನ್ನಾ ಎಂಬ ಪದವು ಕ್ರಮೇಣ ತಾನಂ ಎಂದಾಯಿತು 
ಎತ ತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಮಂತ್ರ ಶಾಸ್ಪಜ ರಪ ಪ್ರಶಾರ (ತ-- ಅ ನಡ ಅಂಜು ಅಧಾ 
ತಾನಂ) ಎಂಬುದರಲ್ಲಿ ತಕಾರವು ಶಂಕರವಾಜಕವು, ಅಕಾರವು ಬ್ರಹ ಮಾಚಕವು 
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ನಕಾರವು ವಿಷ್ಣುವಾಚಕವು. ಹೀಗೆ ತಾನ ಎಂಬಲ್ಲಿನ ಅಕ್ಷರಗಳ ಅಭಿಮಾನ 

ದೇವತೆಗಳಾದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳು ಅಂಕಾರದ ಬಿಂದುವಿನಲ್ಲಿ ಏಕೀಭವಿಸುವುದರಿಂದ 

ತಾನಂ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವು ವರಬ್ರ ಹ್ಮವಾಚ್ಯ ಬೀಜ ಮಂತ್ರ ವೆಂದೂ, ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು 

ಜಪಿಸಿ ದೈವ ಸಾಕಾ ತ್ಸಾರ ವಡೆಯುವುದು ತಾನಂ ಶಬ್ದದ ಉವಪಯೋಗನೆಂದು 

ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾ ಯೆವಿದೆ. ರಾಗವನ್ನು ಕೆಲವು ಗೊತ್ತಾದ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸ್ವರ ಸಂಖ್ಯೆ 

ಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಗಣಿತರೀತ್ಯಾ ಅನೇಕ ಸಂಖ್ಯೆಯ ತಾನಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಏಳು 
ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಸ್ತಾರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ (ಹ (೭ ೀಹಿಾೋ೫ ಳೀ ೨ 

6 ೧) ೫೦೪೦, ಆರು ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಆ ಎ ೭೨೦ ಇತ್ಯಾದಿ. 

ತಾನಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ವಿಧ -- ಶುದ್ಧತಾನ ಮತ್ತು ಕೂಟತಾನ. 

ಐದು ಅಧವಾ ಆರು ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಆರೋಹೆಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು ಶುದ್ಧ ತಾನ. 

ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಂಖ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು ಕೂಟತಾನ ಇದರಲ್ಲಿ 

ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ನ ನನ ವೆಂದೂ, ಅವುಗಳ ಸಂಖ್ಯಾನುಕ್ರ ಮಕ್ಕೆ 

ಉದ್ದಿ ಷ್ಟವೆಂದೂ ಹೆಸರು. ತಾನಂ ಎಂಬುದು ಅನಂತ ಎಂಬ ಪದದ ಒಂದು 

ರೂಪವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

ತಾನವನ್ನು ತ್ರಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇದರಲ್ಲಿ ದ್ರು ತಕಾಲದ 

ಸಂಚಾರಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು ರಾಗಭಾವ ವನ್ನು ಹೊರಗೆಡಹಲು ಕೆಲವು ವೇಳೆ 

ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ವಿಳಂಬ ಕಾಲದ ಸಂಚಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ದ್ರುತಕಾಲದ 

ತಾನಕ್ಕೆ ಘನಂ ಎಂದು ಹೆಸರು. ತಾನದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸ್ವರ ಶ್ರೇಣಿಗಳನ್ನು ಎಂಟು 

ವಿಧವಾಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿ ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡಿಗೆಯ ಗತಿಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ 

ಸ್ವರಸಮ ಇಹಗಳಿಗೆ ಆ ಪ್ರಾ ಚಿಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಇವು ಪಿಷ ೦ದರೆ 

EE ಸಹಾ. ಮರ್ಕಟಿತಾನ, ಮಯೂರತಾನ, ಕಾಕು ಿಟಿತಾನ, 

ಮಂಡೂಕತಾನ ಮತ್ತು ಚಕ್ರತಾನ.  ಇವಲ್ಲಸೆ ಮಿಶ್ರ ತಾನ, ಪಮ 

ಗಂಭೀರತಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ತಾನಗಳಿವೆ. ಇವು ತಾನದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 

ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾತ್ತನೂರು ಪಂಜು ಅಯ್ಯರ್ರವರು 

ಈ ಎಲ್ಲ ಚ ತಾನಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಸ್ಸೀಮರಾಗಿದ್ದರು. 

"ತಾನವರ್ಣ- ರಾಗ ಮಾಧುರ್ಯ, ಜಾತ. ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರ ತಿಭೆಗಳನ್ನು 

ತೋರಿಸತಕ್ಕ, ತಾನರೂಪದ ಮತ್ತು ತಾನ ಜತಿ ರೂಪದ ಸ್ವರಗಳ ಷಯ 

ಪ್ರಮುಖು ಅಂಗವಾಗಿರುವ ರಚನೆಗೆ ತಾನವರ್ಣನೆಂಡು ತಸ ಇದನ್ನು ಸಂಗೀತ 

ಕಚೇರಿಯ ಪಾ ತ್ರಾ ರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದು ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿಯೂ, 

ಅಪರೂಪವಾಗ ಇತರ ಸುಳಾದಿ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಮಧ್ಯೆಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಬದ್ಧವಾಗಿದ್ದು 2 

ಪ್ರಭು, ಆಶ್ರಯದಾತ ಆಥವಾ ಇಷ್ಟ ದೇವತೆಯ ಸ್ತುತಿ ಆಥವಾ ಪಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು 

ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚರಣ ಎಂಬ 
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ಭಾಗಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಾಹಿ ತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಜಿಟಿ 

ಎತ್ತುಗಡೆ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಹೆದಿನೆಂಟಿನೆ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ವೀಣೆ ವೆರುಮಾಳಯ್ಯ, ವಚ್ಚಿ 

ವಿಂರಿಯಂ ಆದಿಅಪ್ಪಯ್ಯ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು, ಪಲ್ಲವಿ ಗೋಪಾಲಳಆ ಯ್ಯರ್ 

ಕಾವೇರಿಪಟ್ಟಣಂ ಗೋನಿಂದಸ್ತಾಮಯ್ಯ, ಕೂವನ ಸಾಮಯ್ಯ, ಲಕ್ಷಿ ಬೆಕಾಂತ 

ಮಹಾರಾಜ, ಸೊಂಟಿವೆಂಕಟಿಸುಬ್ಬ ಯ್ಯ ಮತ್ತು ಸೊಂಟ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ 

ಮುಂತಾದವರೂ, ತಂಜಾವೂರು ಸಹೋದರ ಚತುಷ್ಟಯರೂ ವರ್ಣಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಿಷ್ಯವರಂಪರೆಗೆ ಸೇರಿದವರು ಅನೇಕ ವರ್ಣಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ರವರು ಆದಿತಾಳದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ 

ಕಾಂಭೋಜಿರಾಗದ "ಪಂಕಜಾಸ್ತಿ ಪೈ? ಎಂಬ ವರ್ಣವು ಸ್ವರಾಕ್ಷರಗಳಂದ ಮತ್ತು 

ಮೃದಂಗಜತಿಯ ಸ್ವರಸಾಹಿತ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ವ್ರೌಢ ವರ್ಣವಾಗಿದೆ 

ತಾನಪ್ಪ ಚಾಂದ ೯«ಚತುರ್ದಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಧವನ್ನು 

ರಚಿಸಿರುವ ವೆಂಕಟಮಖಿಯ ಸಂಗೀತ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು ವೆಂಕಟಮಂತ್ರಿ ಕಿಗೆ 

ತಾನಪ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸ ರಿದ್ದಿ ತು ವೆಂಕಟಮಖಿಯು ಇವನನ್ನು ತಾನಪ್ಪಾ ಚಾರ್ಯ 

ತಾನವ್ತಾರ್ಯ, ತಾನಸ್ಪ ಶೇಖರ ಎಂದು ತನ್ನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸು ಬತಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ತಾನಪ್ಪಾ ಚಾರ್ಯನು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಸ AE ಶುಕ್ರ ತಾರೆ ಮತ್ತು 

ಪ್ರ ಖು ಲಕ ಶ್ರ್ಯಾಮಾರ್ಗಪ್ರ ವರ್ತಕ. 

ತಾನರೂಪಫಿ-- ಈ ರಾಗವು ೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ ಇಂದು ಚಕ್ರದ 

ಕೊನೆಯರಾಗ. ಪೂರ್ವಾಂಗದ ಸ್ವರಗಳು ಶುದ್ಧ ಉತ್ತರಾಂಗದ ಸ್ವರಗಳು 

ಷಟ್ ಶ್ರುತಿ ಧೈವತ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿನಿಷಾದ. ಈ ರಾಗವು ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಧ 

ಅಯ್ಯರ್ರವರ ಮೇಳರಾಗ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕೋಟೀಶ್ವರ 
ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ 

ತಾನರಂಜನಿ ಈ ಹಿ ಷೆ ಮೇಳಕರ್ತ” ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪಸ 

ಅ: ಸದಪಸನಿಸದಪಮಗರಿಸ 
ತಾನ್ಸೇನ್ (ಸು. ೧೫೬೪-೧೬೪೬)--ಹಿಂದೂಸ್ಲಾನೀ ಸಂಗೀತದ 

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಟ್ ತಾನ್ಸೇವ್ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾದ ಗಾಯಕ. 

ಇವನಷ್ಟು ಗೌರವ ಮತ್ತು ಕೀರ್ತಿಪಡೆದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಗಾಯಕನು ಇಲ್ಲವೆನ್ನಬಹುದು. 

ಮೊಗಲ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರನ (೧೫೫೬-೧೬೦೫) ಸಾಮಂತರು ಇವನನ್ನು 

ಗೌರವಿಸಲು ಸ್ಪರ್ಧಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವನಿಗೆ ಅಪಾರಕೀರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆ ದೊರಕಲು 

ಅಕ್ಬರನು ಉದಾರ ಪೋಷಣೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಕಾರಣ. 
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ತಾನ್ಸೇನನು ಯಾವ ವರ್ಷ ಜನಿಸಿದನು ಎಂಬ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿ 

ವ್ರಾಯವಿಜಿ. ಈಗಿನ ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ಗ್ವಾಲಿಯರ್ ನಗರದ ಬಳಿ ಇರುವ 

ಬೇಹೆಟ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಇವನ ಜನನವಾಯಿತು. ಇವನ ನಿಜವಾದ ಹೆಸರು 

ತನ್ನಾಮಿಶ್ರ , ತ್ರಿಲೋಚನ, ತನುಸುಖ ಮತ್ತು ರಾಮತನು ಮುಂತಾಗುವೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ತಾನ್ಸೇನ್ ಎಂಬುದು ಅವನ ತಾವಗಳ ವೈಭವವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ 

ರಾಜರು ನೀಡಿದ ಬಿರುದು. ಇವನ ತಂದೆ ಗೌಡಬ್ರಾಹ್ಮೆಣ ವಂಶದ ಮಕರಂದ 

ಪಾಂಡೇ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ರಾಂಸನಾಗಿದ್ದನು. ತಾನ್ಸೇವಮ ಗ್ಯಾಲಿಯರ್ನಲ್ಲಿ 

ತನ್ನ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆನನು. ಆ ನಗರವು ರಾಜಾಮಾನಸಿಂಗ ತೋಮರನ 

ರಾಜಧಾನಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈ ರಾಜನು ಸಂಗೀತಗಾರಮೂ, ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರನೂ 

ಆಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸ್ಚಾನದಲ್ಲಿ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ದ್ದನು. 

ಸಾಯಕ ಬಕ್ಸೂ, ನಾಯಕ ಬೈಜ, ನಾಯಕ ಕರ್ಣ ಮತ್ತು ನಾಯಕ ಮಹಮದ್ 

ಎಂಬುವರು ಇವವ ಆಸಾನದ ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಬಾಲಕ ತನ್ನಾ 

ಮಿಶ್ರನು ನಾಯಕ ಬಕ್ಸೂ ಅಥವಾ ಮಹವುದ್ ಇವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಕಲಿತಿರಬಹುದು. 

೧೫೭೬ ರಾಜಾಮಾನಸಿಂಗನ ಮರಣಾನಂತರ ಗ್ವಾಲಿಯಂ”ನ ದೊರೆ ವಿಕ್ರ 

ಮಾದಿತ್ಯನ ಮಾಂಡಲಿಕನಾಗಬೇಕಾಗಿ, ಗ್ರಾಲಿಯರ್ನ ಹಿಂದಿನ ವೈಭವವು 

ಹಾಳಾಗಿ ಸಂಗೀತಗಾರರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದರು. 

ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತನ್ನಾ ಮಿಶ್ರನು ಆಗ್ರಾ ಕ್ರೈ ಹೋದನು. 

ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಸೂಫೀ ಫಕೀರ ಮಹಮದ್ ಗೌಸನ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿದನು. ಆತನು ಇವನ 

ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು «ನಿನ್ನ ಗುರು ಬೃಂದಾವನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಮಧುರಾಕ್ಕೆ ಹೊರಡು” 
ಎಂದು ಹೇಳಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದನು. ಬೃಂದಾವನದ ಸ್ವಾಮಿ ಹರಿದಾಸರು ಭಗವದ್ಬ ಕ್ತ ರೂ, 

ಸಂಗೀತದ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆಗಿದ್ದ ರು. ಮಥುರಾಕ್ಸೆ ಹೋಗಿ ಅವರ 

ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ, ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಗುರುಸೇವೆ ಮಾಡಿ 

ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದನು. ಹರಿದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಯು ಧ್ರುಪದ್ ಶೈಲಿಯ ಗಾಯನ 

ಸಂಪ್ರದಾಯದವರು. ಅವರಿಂದ ದ್ರುಪದ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ ಕಲಿತುದಲ್ಲದೆ ಗೋಕುಲ 

ಎಂಬ ಆಶ್ರಮ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳೆಂಬ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ 
ಕೀರ್ತನ ಪದ್ಧ ತೀಯ ಗಾಯನವನ್ನು ಕಲಿತನು ತರುವಾಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದ 

ವನ್ನು ಪಡೆದು ಷೇರ್ ಷಾ ಸೂರಿಯ ಮಗನಾದ ದೌಲತ್ ಖಾನನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ 

ಒಂದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲವಿದ್ದು ತರುವಾಯೆ ಬಾಂಧವಗಡದ ದೊರೆ ರಾಮಚಂದ್ರನ 

ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದನು. ಅಲ್ಲಿ ಇವನ ತಾನಗಳ ಅನಂತ ವೈವಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆರಗಾಗಿ 
€ತಾವಸೇವ? ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನಿತ್ತನು. ಈ ಹೆಸರೇ ಎಲ್ಲೆಡೆಗೂ ಹಬ್ಬಿತು ಮತ್ತು 

ಇವನ ಕೀರ್ತಿಯು ದೆಹಲಿಗೂ ಮುಟ್ಟತು. 

ಮೊಗಲ್ ಚತ್ರವರ್ತಿ ಅಕ್ಬರನಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸ್ಚಾ ನದ ನವರತ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತದ 
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ರತ್ನವಾಗಿ ತಾನನೇನನನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಗಿ 
ರಾಜಾರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಸಂದೇಶವನ್ನು Ri ವಿಧಿಯಿಲ್ಲದೆ ರಾಜನು 
ತುಂಬು ಹೈದಯದಿಂದ ತಾನಸೇನನನ್ನು. ವೈ ಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ರಾಜಧಾನಿಯ ಗಡಿದಾಟುವವರಿಸೆ ಸ್ವತಃ ಮೇಣೆಗೆ ಹೆಗಲು ತೊಟ್ಟು 
ಬೀಳ್ಳೊಟ್ಟನು. ಇದನ್ನು ತಿಳಿದ ತಾನ್: ಸವನೆ ಹೈದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದು ಕಾಟ 
ಕಾಲಿಗೆರಗಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ರಾಜಾರಾಮಚಂದ್ರನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಲಗೈ ಯಿಂದ 
ನಮಸ್ಯರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದನು. 

ಅಕ್ಬರನ ಆಸ್ಥಾನ ವಿದಾ ತ್ರಿಂಸನಾದ ಮೇಲೆ ಇವನ ಕೀರ್ತಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹರಡಿತು. 
ಇವನ ಟ್ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸ SE ಪವಾಡ ಸದ್ಭ ಶವಾದ ಹಲವು ಘಟನೆಗಳು 
ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿವೆ. ಒಡ ಅಕ ಕರನ ಮಗಳಿಗೆ ತಿಸಿ ಪ್ರಕೋವದ ಖಾಯಿಲೆ 
ಮಉಂಟಾಗಿ ಯಾವ ಔಷದೋಪಚಾರಗಳಿಗೂ ವಾಸಿಯಾಗವಿಲ್ಲ. ಆದು ದೀಪಕ್ 
ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿದರೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉಷ್ಣ ತೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಾಸಿಯಾಗುವ 
ಖಾಯಿಲೆ. ಅಕ್ಬರನು ಈ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ತಾನಸೇನನಿಗೆ 
ಆಜ್ಞಾ ಪಿಸಿದನು. ಅವನು ಅದರಿಂದಾಗುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಿ ನಿರಾಕರಿಸಿದನು. 
ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು ಬೇಡಿಕೊಂಡನು. ಆಗ ಹದಿನೈ ದುದಿನ ಕಾಲಾವಕಾಶವನ್ನು ತೆಗೆದು 
ಕೊಂಡು ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಪುತ್ರಿ ಸರಸ್ವತಿಗೆ ಮೇಘ ಮಲ್ಹಾರ್ ರಾಗವ ನ್ನು 
ಕಲಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ನು. ತಾನು ದೀಪಕ್ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ 
ದರ್ಬಾರಿನ ಮಾಘ ದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಗೊತ್ತಾದ ಜಾಲದಲ್ಲಿ 

ಈ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಡೇಶವಿತೆ ನು. 

ಗೊತ್ತಾದ ದಿನ ತಾನ್ನೇನ್ ತುಂಬಿದ ದರ್ಬಾರಿನಲ್ಲಿ ದೀಪಕರಾಗವನ್ನು 
ಹಾಡಲು ತೊಡಗಿದನು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲದಲ್ಲೇ ಅರಮನೆಯ ದೀಪಗಳೆಲ್ಲ ರುಗ್ಗ ಕೆ 
ತಾವಾಗಿಯೇ ಹೆತ್ತಿಕೊಂಡವು. ಮಲಗಿದ್ದ ರಾಜಕುಮಾರಿ ಎದ್ದು ಕುಳಿತಳು. 
ಆದರೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮವು ಇವನ ಜೇಹದ ಮೇಲೆ ಉಂಟಾಗಲು” ತೊಡಗಿತು. 

ಇನ್ನೂ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿದರೆ ಅಪಾಯವಾಗುವುದೆಂದು ತಿಳಿಸಿದನು. ಅಕ್ಬರನಿಗೆ 
ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅದೇ ಸರಸ್ವತಿಯು ಮೇಘಮಲ್ವಾ ರ್ ರಾಗವನ್ನು 

ಹಾಡಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಅವನ ದೇಹವು ತಂಪಾಯಿತು. ಅಕ ಶ್ಟ್ರರನಿಗೆ ಮಹದಾನಂದ 

ವಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಅವನಿಗೆ ೨ ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಹುಮಾನವಾಗಿತ್ತ ಮ. 
ಅಕ ಶ್ಚರನಿಗೆ ತಾನ್ಸೇನನಿಗಿಂತಲೂ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾಗಿ ಹಾಡುವ ಹರಿದಾಸ ಸ್ವಾಮಿಯ 

ಗಾಯನ ನವನ್ನು ಕೇಳುವ ಹೆಂಬಲ ಪ್ರ ಬಲವಾಯಿತು. ಅವರು ಐಶ್ವರ್ಯ, ಆಧಿಕಾರ 

ಇತ್ಯಾದಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣನ 

ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಹೀದರಬಾರಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಡಮು ಖಂಡಿತ 

ಬರುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ತಿಳಿದರು. pe ತಾನ್ಸೇನ್ ಒಂದು ಉಪಾಯ ಮಾಡಿದನು. 
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ಬಾದ್ಷಹನಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೇವಕನ ಉಡುಪನ್ನು ಹಾಕಿಸಿ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ 

ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ಅವನ ಮೇಲೆ. ತನ್ನ ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಹೊರಿಸಿಕೊಂಡು ಮಧುರಾಕ್ಕೆ 

ಹೋದನು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಮಾಡಿರದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾನಿರತರಾಗಿದ್ದ ಸ್ವಾಮಿಹೆರಿದಾಸರು 

ಹಾಡಲು ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನೂ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ತಾನ್ಸೇನನು 
ತಂಬೂರಿ ಯನ್ನು ವಿತಾಟ ಬೇಕು ಬೇಕೆಂದೇ ಅಪಸ್ವರ ಹಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು ಈ 

ಸಂಗೀತದ ಕೊಲೆಯನ್ನು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಸಹಿಸದೆ ಆದನ್ನು 

ಈ ರೀತಿ ಹಾಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಹಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು. ಇಬ್ಬರೂ 

ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕುಳಿತು ಹೇಳಿದರು. ಗಾಯನ ಮುಗಿದ ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ 

ಹೆರಿದಾನರು ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೊರಟರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಜಿಹಲಿಯ ಕಡೆ 

ಹೊರಟರು. ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಕ್ಬರನು ಕೇಳಿದ “ನಿನ್ನ ಗಾಯನಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋಪಾಲು 

ಸ್ವಾಮಿಜಿಯ ಗಾಯನ ಮಿಗಿಲಾಗಿರುವುದೇಕೆ ?? “ಅದು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ. ನಾನು 

ಹಾಡುವುದು ದಿಲ್ಲಿಯ ಬಾದಶಹನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹಾಡುವುದು ಇಡೀ 

ಜಗತ್ತಿನ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಸುವುದಕ್ಕೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ 

ಗಾಯನವು ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ? ಎಂದ ತಾನ್ಸೇನ್. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಕುರಿತು 

ಅಬುಲ್ ಫಸಲ್ ಎಂಬುವನು ಐನೀ ಅಕಬರೀ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟದ್ದಾ ಷೆ: 

ತಾನ್ ಸೇನನು ಮುಸ್ಲಿಂ EE ಜ್ ವಿಚಾರವು ವಿವಾದಾಸ್ಪದ 

ವಾಗಿದೆ. ಅವನು ಜನ್ಮತ ತಃ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನ ಮೊದಲ ಪತ್ತಿ 

ಹಿಂದೂ ಆಗಿದ್ದಳು. ಇನಳಲ್ಲಿ ಸೂರತ್ಸೇವ್, ತರಂಗ್ಸೇನ್, ಸಹರತ್ ಸೇನ್ 

ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಎಂಬ ಮಗಳನ್ನು ಪಡೆದನು. ಇವನ ಎರಡನೆಯ ಪತ್ತಿ ವಸ್ಲಿಂ 

ಆಗಿದ್ದ ಳು. ಇವಳಲ್ಲಿ ಬಿಲಾಸ್ ಖಾನ್ ಎಂಬ ಒಬ್ಬ ಮಗನನ್ನು ಪಡೆದನು. ತನ್ನ 

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧ್ರು ವಪದಗಾಯನ ಮತ್ತು ತ್ ವಾದ ವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದನ್ನು 

ಕಲಿಸಿದನು ಯಾಂ ಪುರಾತನ ವಾದ್ಯ. ಇದನ್ನು ಸ ನವ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದನು. 

ಪುತ್ರಿ ಸರಸ್ಸ ತಿಗೆ ರುದ್ರ ವೀಣೆಯನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಅವಳನ್ನು ಆಗಿನ ಖ್ಯಾತ ವೈಣಿಕ 

ಮಿಶ್ರ sor ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹ ಡಡ ತಾನ್ಸೇನನಿಗೆ ದುರ್ಗಾ ಎಂಬ 

ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಪುತ್ರಿ ಇದ್ದ ಳೆಂದು ಕೆಲವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವಳನ್ನು ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತ 

ಗಾರ ಸುಜನ್ದಾಸ್ ಎಂಬುವನು ವಿವಾಹೆವಾಗಿದ್ದ ಮ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ 

ಫಯಾಜ್ ಖಾನರು ಈ ಸಂತತಿಗೆ ಸೇರಿದವರು. 

ತಾನ್ಸೇನನು ಅಪೂರ್ವ ಗಾಯುಕನಾಗಿದು  ದಲ್ಲದೆ, ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ 

ಮತ್ತು ವಾಗ್ಗೆ €ಯಕಾರನಾಗಿದ್ದ ಮ. ಇವನು ರಚಿಸಿದ ಧ್ರು ವಸದಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ 

ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವುಗಳ ಸ್ವನಾಮ ಮುದ್ರೆಯಿದೆ. ಇವನ ಗಾಯನ ಶೈಲಿಗೆ 

ಗೌಡಬಾನೀ ಅಥವಾ ಗೌರ್ಹರ್ ಬಾನೀ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಈ ತ್ಕ ಲಿಯ ಗಾಯನ 

ದಲ್ಲಿ ಇವನು ಅದ್ವಿತೀಯನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ರಚಿಸಿದ ER BE ಮತ್ತು 
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ಸ್ಪ ಷ್ಟಿ ಸಿದ ದರ್ಬಾರಿಕಾನಡ, ಮಿಯಾ ಮಲ್ಹಾರ ತಾನ್ಸೇರ್ನಕಿತೋಡಿ ಮತ್ತು 

ಮೆಯಾಕಾ ಸಾರಂಗ್ ಎಂಬ ರಾಗಗಳು ಇಂದಿಗೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಇವಲ್ಲದೆ 

ಸಂಗೀತ"ಸಾರ್ ಮತ್ತು ರಾಗಮಾಲಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನೆಂದು 

ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವನ ವಂಶದ ಬಿಲಾಸಖಾನ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬಿಲಾಸಖಾನೀ ತೋಡಿ 

ಎಂಬ ರಾಗ ಇಂದಿಗೂ ಬಹುಜನರಂಜಕವಾಗಿದೆ. ಇವನ ವಂಶದವನಾದ 

ಸದಾರಂಗ ಎಂಬುವನು ಖಯಾಲ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಮೂರ್ತ ಸ್ವರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು 

ಜಿನಪ್ರಿಯೆವಾಗಿಸಿದನು. 

ತಾನ್ಸೇನನು ೧೬೪೬ರಲ್ಲಿ ಆಗ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾದನು. ಅವನ ದೇಹವನ್ನು 

ಗ್ರಾಲಿಯರಿಗೆ ತಂದು ಫಕೀರ್ ಮಹೆಮದ್ಗೌಸ್ ಸಮಾಧಿಯ ಸಮಾಪ ಪದಲ್ಲಿ 

ಅಂತ್ಯಕ್ರಿ ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವನ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಭವ್ಯವಾದ ಸಾ ರಕ 

ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮೊಗಲರ ಶೈಲಿಯ ವಾಸ ಸ್ತುಶಿಲ್ಪಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ 

ಮಾದರಿಯಾಗಿದೆ ಇದರ ಬಳಿಯಿರುವ ಒಂದು ಪುರಾತನವಾದ ಹುಣಿಸೆಮರದ 

ಚಿಗುರನ್ನು ತಿಂದೆ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಶಾರೀರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅವರು ಕಲಾ 

ಹಂಚಿನ ಪಡೆಯುವರೆಂಬ ನಂಬಿಕೆಯಿದೆ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೀ ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ 

ಸೇನನ “ಸಮಾಧಿಯು ಒಂದು ಪವಿತ್ರ ಯಾತ್ರಾ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಪ್ರತಿ 

ಪಳ” ಇಲ್ಲಿ ತಾನ್ಸೇನ್ ಉರುಸ್ ವ ಜಾತ್ರಿ ನಡೆದು ದೇಶದ ನಾನಾ 

ಕಡೆಗಳಿಂದ ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು ವಾದ್ಯವಾದಕರು ಯಾವ ಭೇದಭಾವವಿಲ್ಲದೆ 

ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಹಾಡಿ, ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಿ ತನ್ಮೂ" ಲಕ ಸಂಗೀತ ಸಾಮಾ ್ರ್ರಾಟಿನಿಗೆ 

ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಯ ಅಂಜಲಿಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಾನ್ಸೇನನನ್ನು ರಿತು 

ಅವನ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದ ಸೂರ್ದಾಸ್ (ಅಥವ ಕವಿಗಂಗ) ಈ ರೀತಿ ಉದ್ಗರಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ. * ಸೃಷ್ಟಿ ಕರ್ತನು ಶೇಷನಿಗೆ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು 

ಕೃತಜ್ಞ ರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ತಾನ್ಸೇನನ ತಾನ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೆ ಶೇಷನು 

ಆನಂದದಿಂದ ತಲೆ ತೂಗಿದ್ದರೆ ಇಡೀ ಭೂಲೋಕ್ ಮತ್ತು ಮೇರುಪರ್ವತ ಉರುಳಿ 

ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದು ವು. i 

ತಾವರಿಸುರಂಜಿನಿ--ಈ ರಾಗವು ೧೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರೂಪವತಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸ ರಿಗದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಗರಿಸ 

EE ರಾಗವು ೨೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸಮಪದವಿಸ 

ಆ: ಸನಿದಪಮಸ 
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ತಾವ್ರಾರಂಜನಿ-ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಥನಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದನಿ ಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗಮಸ 

ತಾಮ್ರ್ರಚೂಡ--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಅಸಂಯುತ ಹೆಸ್ತಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 
ಬಗೆಯ ಹೆಸ್ತಮುಜ್ರೆ. ಮುಕುಳಹೆಸ್ತದಲ್ಲಿನ ತರ್ಜನೀಬೆರಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ 

ಹಿಡಿಯುವುದೇ ತಾಮ್ರ ಚೂಡ ಹಸ್ತಲಕ್ಷಣ, ಕೋಳಿ, ಬಕ, ಕಾಗೆ, ಒಂಟಿ, ಕರು 
ಮುಂತಾದ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನೂ ಲೇಖನವನ್ನೂ ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಹೆಸ್ತವಿನಿಯೋಗ 

ವಾಗುವುದು 

ತಾರವ--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಬ 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗಸ 

ತಾರಾಕರ್ಮಗಳು--ತಾರಕ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳ ಚಲನೆಯೇ 

ತಾರಾಕರ್ಮ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ವಿಧೆ. ಅವು ಭ್ರಮಣ, ವಲನ, ಪಾತನ, 

ಚಲನ, ಸಂಪ್ರವೇಶನ, ವಿವರ್ತನ, ಸಮುದ್ವ ಎತ ವಿಷ್ವಾಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಕೃತ. 

ತಾರಂಜಿತೆ ಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 

ತಾಳ- ಶಕಾರ ಶೃಂಕರಪ್ರೋಕ್ತೊ ೯ ಲಕಾರಶ್ಶಕ್ತಿ ರುಚ್ಯತೇ | 

ಶಿವಶಕ್ತಿ ಸಮಾಯೋಗಾತ್ತಾಳ ಇತ್ಯಭಿಧೀಯತೇ !! 

ತಕಾರಕ್ಕೆ ಶಂಕರನು ಅಧಿದೇವತೆ, ಲಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾರ್ವತಿಯು ಅಧಿದೇವತೆ. ವ ತ 

ಸಂಯೋಗದಿಂದ ತಾಳ ಎಂಬ ಪದವುಂಬಾಗಿಜಿ. ಪಾರ್ವತಿಯ ಎಡಹಸ್ತ 

ಶಂಕರನ ಬಲಹೆಸ್ತ ಇವುಗಳ ಸಂಯೋಗ, ವಿಯೋಗದಿಂದ ತಾಳವೆಂಬ ಶಬ ವು 
ಹುಟ್ಟ ತೆಂದು ಪೂರ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಗೌರೀ ಮತ್ತು ಹರನ ನ್ಸ ತ್ಯ ದಿಂದ 
ತಾಳ ಉಂಬಾಯಿತು. ಹೆರನ ನೃ ತ್ವ ೈವು ತಾಂಡವ ಮತ್ತು ಗೌರಿಯ ನೃತ್ಯ ವ ಲಾಸ್ಯ. 
ತಾಂಡವ ಎಂಬ ನಾಮಪದದ ಪ್ರಥಮಾಕ್ಷರ ತಾ ಮತ್ತು ಲಾಸ್ಯ ದ 'ಅ್ರಥಮಾಕ್ಷರ 
ಲ ಎಂಬುವು ಸೇರಿ ತಾಳ ಎಂಬ ಪದವಾಗಿದೆ. ತಾಳ ಎಂಬ ಪದ ತೆಲಪ್ರ ತಿನ್ಮಾಯಾಂ 
ಎಂಬ ಧಾತುವಿನಿಂದ ಘ ಇ ಎಂಬ ಪ್ರತ್ಯಯ ಸೇರಿ ತಾಳ ಎಂಬ `ಶಬ್ದ "ನಿಷ್ಪತ್ತಿ 
ಯಾಗುತ್ತದೆ. 
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ಹಾಡುವಾಗ ಗೀತೆ ಆಧವಾ ಕೀರ್ತನೆಯೆ ಕಾಲಪ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕೈಯಿಂದ 
ಲಾಗಲ್ರೀ, ತಾಳಯಂತ್ರ ಗಳಿಂದಲಾಗಲಿ ಹೊಡೆದು ತೊಣಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತಾಳಮೆಂದು 
ಹೆಸರು. ಶ್ರು ತಿರ್ಮಾತಾಲಯೆಃ ಪಿತಾ ಎಂಬಂತೆ ಲಯವು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಪಿತ್ತ ಸಮಾನ 
ವಾದುದು. “ಹಾಕದ ಎರಡು ವಿಧೆ (೧) ಮಾರ್ಗತಾಳ (೨) ದೇತೀತಾಳ. 
ಮಾರ್ಗತಾಳಗಳು ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣೀತವಾದುವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ, 
ಸಾಲಗ ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಎಂಬ ಭೇದಗಳಿವೆ. ಮಾರ್ಗತಾಳಗಳಾವವೆಂದರೆ 
ಪರಮೇಶ್ವರನು ತಾಂಡವನೃತ್ಯ ಮಾಡಿದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನ ಪಂಚಮುಖಗಳಿಂದ 
ಐದು ತಾಳಗಳು ಉದ್ಭವವಾದುವೆಂದು «ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾ ಕರ?ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 
ಚಚ್ಚತ್ಪುಟಿ, ಚಾಚತ್ಪುಟ, ಷಟ್ಟತಾ ಪುತ್ರಿಕ, ಸಂವದ್ವೇಷ್ಟಕ ಮತ್ತು ಉದ್ಭಟ 
ಎಂಬುವೇ ಆ ತಾಳಗಳು. ಇತರ ತಾಳಗಳಿಗೆ ದೇಶೀತಾಳಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 
ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಪ್ರಾ ಚೀನವಾದುದು ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತಾದಿತಾಳಗಳು. ಕರ್ಣಾಟಕ 
ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾದ ತಾಳಗಳು ಸೂಳಾದಿಸಪ್ತ ತಾಳಗಳಾದ ಧ್ರುವ. ಮರ್ಯ, 
ರೂಪಕ. ರುಂಪ, ತ್ರಿಪುಟಿ, ಅಟ ಮತ್ತು ಏಕತಾಳ. ಇವುಗಳ ಜಾತಿ ಭೇದಗಳಿಂದ 
೩೫ ತಾಳಗಳೂ ಮತ್ತು ಪಂಚಗತಿ ಭೇದಗಳಿಂದ ೧೭೫ ತಾಳಗಳುಂಬಾಗಿವೆ. 

ತಾಳೆ ದಶಹಾ ಣಗೆಳೆ - ತಾಳಗಳ ಮೂಲಗತಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದಾಗ 

ತಾಳಕ್ಕೆ ಹೆತ್ತು ವಿಧವಾದ ಅವಯವಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ತಾಳದಶ 

ಪ್ರಾಣಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ಯಾವುವೆಂದರೆ 

ಕಾಲೋಮಾರ್ಗಃ ಕಿ ಕ್ರಿಯಾಂಗಾನಿ ಗ್ರಹಜಾತಿಃ ಕಳಾಲಯಃ | 

ಯತಿಃಪ್ರಸ್ತಾರಕಂ ಸೀತಿ ತಾಳ ತಇಳಪ್ರಾ ಇ ದಶಃ ಸ್ಮ ಎತ [| 

ಕಾಲ, ಮಾರ್ಗ, ಕ್ರೀಯಾ, ಅಂಗ, ಗೃಹೆ, ಜಾತಿ, ಕಳಾ, ಮ ಯತಿ ಮತ್ತು 

ಪ್ರಸ್ತಾರ ಎಂಬುವು ತಾಳ ದಶಪ್ರಾಣಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಐದು ಭಾಗಗಳಿಗೆ 

ಮಹಾಪ್ರಾಣಗಳೆಂದೂ, ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಉಪಪ್ರಾ ಣಗಳೆಂದೂ. ಭಾವಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ತಾಳ್ಳಪಾಕಂ ಅಣ ಮಾಚಾರ್ಯಾ (೧೪೨೪-೧೫೦೩೬) ಆಲ್ಮಾಮಾ 
ಚಾರ್ಯರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತೆಲುಗು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು. ಭಜನ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು 

ಚೆಳೆಸಿದವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. ಇವರ ಪುತ್ರ ಪೆದ್ದ ತಿರುಮಲೈ ಆಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮತ್ತು 

ಪೌತ್ರ ಚಿನ್ನತಿರುಮಲೈ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಈ ಮೂವರಿಗೂ ತಾಳ್ಳಪಾಕಂ ವಾಗ್ಗೇಯ 

ಕಾರರೆಂದು ಹೆಸರು ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರು ಆಂಧ್ರದ ಕಡಪ ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಾಳ್ಳಪಾಕಂ 

ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ತೆಲುಗು ನಂದವರೀಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ದಂಪತಿಗಳಾದ ನಾರಾಯಣಸೂರಿ 

ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮಮ್ಮ ಎಂಬುವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನ್ಮವೆತ್ತಿದರು. ಜೀವನದ 

ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲೇ ಸ್ವಗ್ರಾಮವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗಿ ನೆಲೆಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ 

ವಿಷ್ಣು ಸ್ವಾಮಿ ಎಂಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಥಿಂದ ವೈಷ್ಣ ವ ದೀಕ್ಷೆಯನ್ನೂ, ತರುವಾಯ 
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ಅಹೋಬಿಲಹೆ ಶ್ರೀಮಠದ ಮೂಲ ಪುರುಷರಾದ ಶ್ರೀಶಠಗೋಪ ಯತೀಂದ್ರ ರಲ್ಲಿ 

ಶ್ರೀರಾಮಾನುಜಸಿದ್ಧಾಂತ ರಹಸ್ಯಗಳ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರ 

ವಂಶಸ್ಥರು ಶ್ರೀವ್ಲೆಷ್ಣ ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದವರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಅಣ್ಣಮಾಚಾರ್ಯರು 

ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ನಾರಾಯಿರ ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ 

ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು ಅಣ್ಣಮಾರ್ಯ, ಅಣ್ಣಮಯ್ಯ, 
ಅಣ್ಣ ಮಯ್ಯಾಂಗಾರ್ ಎಂದು ಕರೆಯುವುದುಂಟು. ಇವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ 

ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಅಭಿರುಚಿಯಿತ್ತು. ತಿರುಪತಿಯ 
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣ ಭಕ್ತಿ ಬೇರೂರಿ ವೆಂಕಟೇಶನ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 

ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿ ನಲಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಸದಕನಿತಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ, ಸಂಕೇರ್ತನಾ 

ಚಾರ್ಯ ದ್ರಾವಿಡಾಗಮ ಸಾರ್ವಭೌಮ ಎಂಬ ಬಿರುದುಗಳಿದ್ದು ವೆಂದು ತಿಳಿದು 

ಬರುತ್ತದೆ. “ಹೂಟ ನಿರಿನ ರಾಜನ ಗೌರವಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು. 

ಅಣ ಫಾ ಮಾಚಾರ್ಯರು ವೆಂಕಟೇಶ ಸ್ವರವನ್ನು ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಸ್ತುತಿಸಿ, ಅವನ 
ಶೃಂಗಾರ ವಿಭೂತಿಯನ್ನು ಚ್ರನ್ನೋಡಸಡುವದಲ್ಲ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದರು. 
ಇವರ ರಚನೆಗಳ ಸಂಕಲನಗಳು ನಾಲ್ಕು ಇವೆ. ೧. ಅಧಾ ತ್ಮ ಇಕ್ ನಲು 
೨. ಶೃಂಗಾರ ಸಂಕೇರ್ತನಮು ೩. ಶೃಂಗಾರ ಮಂಜರಿ ೪. ವೆಂಕಟಾಚಲ 
ಮಹಾತ್ಮೆ, ಇವರ ಕೀರ್ತನಗಳನ್ನು ತಾಮ್ರ ಪತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಸಿ ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯ 
ದಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಅಹೋಬಲದ ನೃಸಿಂಹ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲೂ ಇವರ ಮಗನು 
ಇಡಿಸಿದನು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳ ರಾಗಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 
ತಾಳವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಭಿ ತಾಮ್ರ ಪತ್ರ ಗಳು ತಿರುಪತಿ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 
ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಇ ಮಾಚಾರ್ಯರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ೧೨ ೦೦೦ಕ್ಕೂ ಮೇಲ ಟ್ಟು 
ಇವೆ. ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಕವಿ ಚೆನ್ನ ಸ್ಹತಿರುವೆಂಕಟನಾಥನು ಹೇಳಿರುವಂತೆ 
ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಒಟ್ಟು ೩೨೦೦೦ ಚು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಾತ್ಮ 
ಸಂಕೀರ್ತನಮು? ಹ ಗ ವಿಷಯ ಭಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳು ವುದು ಮ 
ವೆರಿಕಟೇಶ ಶ್ವರಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವುದು. ಶೃಂಗಾರ ಸಂಕೀರ್ತನಮು 
ಎಂಬ ದರಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ಮಯ್ಯ ನವರು ನಾಯಿಕಾ ಮತ್ತು ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನು ನಾಯಕ. 
ಇದು ಎಂಡು ಜರ ಭಾವದಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಮೂರನೆಯ ಕತಿಯ 
ವಿಷಯವು ವೆಂಕಟೇಶ್ವ ರನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ತರುಣಿಯ ನಿಷ್ಕಲ್ಮ; ಷವಾದ ಪ್ರೇಮ ಮತ್ತು 
ಅವಳ ಸಖಿಯರ ಮಧ್ಯಸ್ಥಿ ಕೆಯಂಡ ಆ ಪ್ರೇಮವು ಸಫಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಈಗ 
ದೊರೆತಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೮೮ಕ್ಕೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜಾ 
ಕಾಲೇಜಿನ ತೆಲುಗು ಪಾ ತ್ರಿಧ್ಯಾಪಕರೂ, ಸುಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಸಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ 
ರಾಗಿದ್ದ "ಗಾನಕಲಾ ಸಿಂಧು ರಾಳ್ಯಷಳ್ಳ yo ಕನ್ನ ಶರ್ಮರಿಂದ ತಿರುಪತಿ 
ಜೀವಾಲಯವು ಸ್ವರಸಂಯೋಜನೆ ಸ ಪ್ರ ಕಟಸಿದೆ. ಅಣ್ಣ ಮಾಚಾರ್ಯರ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ಖಷಿ 

“ಸಂಕೀರ್ತನ ಲಕ್ಷಣ” ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗ 
ಚಿನ ನತಿರುಮಲಾರ್ಯನು ತೆಲುಗಿಗೆ ಅನುವಾದಿಸಿರುವನೆಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ 

ತಾಳವತರಾಲಿಕಾ- ಇದು ವಿವಿಧೆ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 

ಸಂಗೀತ ರಚನಾ ವಿಶೇಷ. ಇಡೀ ರಚನೆಯು ಒಂದೇ ರಾಗದನ್ಲಿರುತ್ತದೆ. 
ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರಾಗಗಳು ಇರುವ ಹಾಗೆ ತಾಳ ಮಾಲಿಕೆಯಕ್ಲಿರುವ , 

ವಿವಿಧ ತಾಳಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಂಬಂಧೆವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಳಮುದ್ರೆ 

ಇರುತ್ತದೆ. ತಿರುವೋಟ್ರ ಯೂರು ತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್ರವರು ಪ ಪಲ್ಲವಿಗಳನ್ನು ತಾಳ ಳಮಾಲಿಕೆ 

ಯಲ್ಲಿ. ಹಾಡಿ ಶೊ ್ರೋತೃಗಳನ್ನು ಆನಂದಸಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. ಸುಳಾದಿಗಳು" ಕನ್ನಡದ ತಾಳ 

ಮಾಲಿಕೆಗಳು. ಪುರಂದರದಾಸರಾದಿಯಾಗಿ ಹಲವು ಹರಿದಾಸರು ಸುಳಾದಿಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.  ಪಂಚತಾಳೇಶ್ವರ ಎಂಬುದು ಐದು ತಾಳಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು 

ತಾಳವತಾಲಿಕಾ. 

ತಾಳಮುಡದೆ) ತಾಳಮಾಲಿಕೆಯ ಒಂದೊಂದು ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ಆಯಾ 

ತಾಳದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಗವಿರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಳಮುದ್ರೆ 

ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ತಾರಾವಳಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಬಂಧ--ಪ್ರಬಂಧೆಗಳು ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತ ರಚನಾ 

ವಿಶೇಷಗಳು. ಅಂಗಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ಇವನ್ನು ಐದು ಬಗೆಗಳಾಗಿ 

ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದ ರು. ತಾರಾವಳಿ ಜಾತಿ ಪ್ರಬಂಧವು ಐದು ಅಂಗಗಳನ್ನುಳ್ಳೆ 

ಪ್ರಬಂಧ. 

ತಾಳವಾದ್ಯಗಳು-ಆವನದ್ದ ವಾದ್ಯಗಳು ಅಧವಾ ತಾಳವಾದ್ಯಗಳು ಅನೇಕ 
ವಾಗಿವೆ ಇವು ಪ್ರ ಹಾರ ಅಥವಾ GR ಧ್ವನಿ ಹುಟ್ಟು ವ ವಾದ್ಯಗಳು. ಇವು 

ಗಳಲ್ಲಿ ನಗಾರಿ, ಚೀರಿ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಅರಮನೆ, ಹೀವಾಲಯ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ 

ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಸರ್ಕಾರದವರು ತಮ್ಮ ಆಜ್ಞೆ ಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ 

ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲು ಡಂಗೂರ, ಪಕ್ಕೆ ಮುಂತಾದುವನ್ನು ಬಾರಿಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಈಗಲೂ 

ಹಳ್ಳಗಳ ಕಡೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ವಾದ್ಯ ಗಳು ಕಾಲವಿಂತಿಯನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿ 

ರಿಸತಕ್ಕವು. ಕೆಲವು ಲೋಹೆದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪ ಟ್ಟ ತ ಬ ಬ್ರಹ್ಮತಾಳವೇ ಮೊದಲಾದ 

ತ ತಾಳ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವಾಲಯಗಳ ಖು ತ ವಾದಿಗಳಲ್ಲೂ, ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳಲ್ಲೂ 

ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾ ಕೆ. ಮರದಿಂದ ಅಥವಾ ದಂತದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಚಿಬಕೆಗಳು ನಮ್ಮ 

ದೇಶದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. ತಾಳವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗೀ 

ಕರಿಸಬಹುದು. 

(೧) ಕೈಗಳಿಂದ ನುಡಿಸಲ್ಪಡುವ ಪಕ್ಕ ವಾದ್ಯಗಳು ಉದಾ : ಮೃದಂಗ, ತಬಲ, 

ಪಖಾವಜ್, ಹೋರ್, ಘಟ, ನ ಂಜೀರ, ಯಂ. 

(೨) ಕಡ್ಡಿಗಳಿಂದ ಬಾರಿಸಲ್ಪಡುವ ವಾದ್ಯಗಳು--ನಗಾರಿ, ಭೇರಿ, ಜಾಗಟಿ. 



೪೫೪ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋ 

(೩) ಕ್ಸ ಮತ್ತು ಕೋಲಿನಿಂದ ಮಡಿಸಲ್ಪಡುವ ವಾದ್ಯ ತವಿಲ್ ಆಥವಾ 
ಡೋಲು, ಮದ್ದಲೆ 

(೪) ಇತರ ನಸೆಹಾಯಮವಲ್ಲಡೆ ಬಾರಿಸುವಂತಹ ವಾದ್ಯಗಳು ಡಮರು, 
ಬತಡುಬುಡಿಕೆ 

ತಾಳಷಡಂಗೆಗೆಳು ಮತ್ತು ಕ್ರಂಶೆಗಳು- ಒಂದು ತಾಳದ ಆವರ್ತ 
ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಅವಯವಗಳಿಗೆ ಅಂಗ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅಂಗವು ಆರು ಎಧಥೆ. ಇದಕ್ಕೆ 
ಷಡಂಗಗಳೆಂದು ಹೆಸರು ಇವು ಯತಾವುವೆಂದರೆ ಅನುದ್ರು ತ, ದ್ರುತ, ಲಘು, ಗುಡಿ 
ಪ್ಲುತ ಮತ್ತು ಕಾಕಪಾದ. 

(೧) ̀ 'ಅನುದ್ರು ತ. ಇದನ್ನು ಧ್ರು ವಕ ಎಂಬ ಸಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯೆಯಂತೆ ಬಳಸ 
ಬೇಕು ಇದು ಸಷ ಅಂಗ್ಲೆ ಮೇಲೆ ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ಹೊಡೆಯುವಿಕೆ ಇದೇ 
ಅನುದ್ರು ತ ಕ್ರ ಯೆ ಅಧವಾ ಒಂದು ಏಟು ಹಾಕುವಿಕೆ. 

6) "ದ್ರು ತ ಇದು ಧ್ರುವಕ ಎಂಬ ಸಶಬ್ದ ಕ್ರಿ ಯೆಯಿಂದಲೂ ವಿಸರ್ಜಿತ 
ಎಂಬ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಕ್ರ ಯೆಯಿಂದಲೂ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ. ಅಂದರೆ ಏಟು ಹಾಕಿ 
ಕ್ಸ ಬೀಸುವ 

(೩) ಅಘಂ- ಒಂದು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲವನ್ನು ಒಂದು ಏಟು ಹಾಕುವುದರಿಂದ 
ಮತ್ತು ಇತರ ಅಕ್ಷರಗಳನ್ನು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಎಣಿಸುವ ಸಶಬ್ದ ಮತ್ತು ನಿಶ್ಶಬ್ದಕ್ರಿಯೆ. 

(೩) ಗಂರು--ಒಂದು ತಾಳವನ್ನು ಹಾಕಿ ೭ ಬೆರರುಗಳನ್ನು. ಎಜಿಸುವುದು. 
ಇದನ್ನು ಆ ಅಕ್ಷರದ ಲಘುವೆನ್ನ ಬಹುದು. 

(೫) ಪ್ತ ತ ಎಡಗೈ ಯನ್ನು ಬಲಗೈ ಯಿಂದ ತಟ್ಟಿ, ಮೂರು ಬೆರಳುಗಳನ್ನು 
ಮಡಿಸಿ, ಪಂತರ ನಾಲ್ಕು ರಕ ಬಲಗೆ ಹ ಎಡಗೆ ಯನ್ನು ಸುತ್ತಿ. 
ಹಾಗೆಯೇ ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಕಾಲ ಬಲಗೈ ಯನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಬಿಡುವುದು. 

(೬) AN ತ ಕಾಲ ಬಲಗೈ ಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ತರುವುದು. 
ಇದಕ್ಕೆ ಸರಣಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ನಂತರ ಅದೇ ಕ್ಫೈ ಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ” ತರುವುದು 
ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರಕಾಲದ ಕ್ರಿಯೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣ ಎಂದು ಹೆಸರು. ನಂತರ 
ನಾಲ್ಕು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ ಅದೇ ಕೈಯನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ಪತಾಕ 
ನೆಂದು ಹೆಸರು. ತರುವಾಯ ನಾಲ್ಪು ಅಸ್ತರಕಾಲ ಅದೇ. ಕೈ ಯನ್ನು ೆಳಕ್ಸ ತೋರಿ 
ಸುವುದು. ಇದಕ್ಕೆ ಪತಿತ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಅಂಗಗಳನ್ನು ಅಂಕಕರಣದಲ್ಲಿ 
ಸೂಚಿಸಲು ಸಂಕೇತಗಳವೆ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ್ ಕೋಶ ಲಾ 

ಷಡಂಗಗಳು ಪುನಃ ಷೋಡಶಾಂಗಗಳೆಂದು 16 ಬಗೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಅನುದ್ರುತ್ಕ ದ್ರುತ, ದ್ರುತನಿರಾಮ, ಲಘು, ಲಘುವಿರಾಮ, ಲಘುದ್ರುತ, 

ಲಘುದ್ರು ತವಿರಾಮ, ಗುರು, ಗುರುವಿರಾಮ, ಗುರುದ್ರುತ, ಗುರುದ್ರುತವಿರಾಮ್ಕ 

ಪ್ಲುತ, ಪ್ಲ ತವಿರಾಮ, ಪ್ಲ ತದ್ರುತ, ಪ್ಲುತೆದ್ರು ತವಿರಾಮ ಮತ್ತು ಕಾಕಪಾದ. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು (೧೭೬೭-೧೮೪೭) ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ 
ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸ್ಥಾನವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದುದು. ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆ, ಔನ್ನತ್ಯ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ 

ಸಂಪತ್ತು ಅಸಾಧಾರಣವಾದುದು. ಇವರು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಮೇಲೆ ಬಹೆಳ 

ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿ ನಾಡೋಪಾಸನೆಯಿಂದ ಪರಬ್ರಹ್ಮನನ್ನು ಕಂಡ ನಾದಯೋಗಿ. 

ಬಾಲ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ--ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾ 

ವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ತಿರುವಾರೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರು ತೆಲುಗು ಮುಲುಕನಾಡು 

ಪಂಗಡದ ಭಾರದ್ವಾಜ ಗೋತ್ರದ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು. ಇವರ ಪೂರ್ವ 

ಜರು ಆಂಧ್ರದ ಕರ್ನೂಲು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾಕರ್ಲ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದವರಾದ್ದರಿಂದ ಇವರು 
ಕಾಕರ್ಲ ವಂಶದವರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ತಂದೆ ರಾಮಬ್ರಹ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸೀತಮ್ಮ. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಪಿತಾಮಹ ಗಿರಿರಾಜಬ್ರಹ್ಮೆ (ಗಿರಿರಾಜಕವಿ)ತಂಜಾವೂರಿನ ಷಾಹೆಜೀ 



ಅಜತ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ಮಹಾರಾಜನ (೧೬೮೪-೧೭೧೦) ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದು ಹಲವು ಯಕ್ಷಗಾನ 

ಗಳನ್ನೂ, ಹಾಡುಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮಾತಾಮಹರಾದ ವೀಣಾ 

ಕಾಳಹಸ್ತಿ ಅಯ್ಯರ್ ತಂಜಾವೂರಿನ ಆಸ್ಲಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ರಾಮಬ್ರಹ್ಮರ 

ಮೂವರು ಪುತ್ರರಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯವರು ಪಂಚಾಪಕೇಶ ಅಥವಾ ಜಲ್ಲೇಶನ್, ಎರಡನೆಯವರು 

ರಾಮನಾಥನ್ ಮತ್ತು ಕೆರಿಯವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ರಾಮನಾದನ ತಾರುಣ್ಯದಲ್ಲೇ 

ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಜಲ್ರೇಶನ್ ಹೆಲವು ಲೇಖಕರು ಚಿತ್ರಿ ಸಿರುವಷ್ಕು ಕೆಟ್ಟಿವರಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. 

ಅವರಿಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಧ್ಯೇಯಗಳು ಹಿಡಿಸಲಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ರಾಜರು ನೀಡಿದ 

ವರಮಾನವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿ "ನಿಧಿಚಾಲ ಸುಖಮಾ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆ 

ಯನ್ನು ತಿಳಿದು "ನಿನ್ನ ರಾಮಭಜನೆಯಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದರು. 
ತ್ಯಾಗರಾಜರ ತಾಯಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರ ಅನೇಕ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳು ತಿಳಿದಿತ್ತು. 

ತುಳೆಜಾಜಿ ಮಹಾರಾಜನು(೧೭೬೫-೧೭೮೭)ರಾಮಬ್ರಹ್ಮರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ 
ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ರಾಮನವಮಿ ಉತ್ಸವದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತನ್ನ 

ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಾಣದ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ಇಂತಹ 

ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ತಂದೆಯೊಡನೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರೂ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. ಮತ್ತು ಶ್ಲೋಕ 

ಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮಬ್ರಹ್ಮೆ ಅವನ್ನು ಕುರಿತು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಹೀಗೆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೇ ಈ ಮಹಾಕಾವ್ಯದ ಹಿರಿಮೆ ಮತ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಪರಿಚಯ 
ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ತುಳಜಾಜಿಯು ರಾಮಬ್ರಹ್ಮೆರಿಗೆ ಪಶುಪತಿ. ಕೋವಿಲ್ 

ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮಿನಾನನ್ನೂ ತಿರುವೆ. ಕ ಯ್ಯ್ಯಾಂನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆಯನ್ನೂ ಕೊಟ್ಟನು. 

ರಾಮಿ, ಜ್ಮೆರು ಕಾಲವಾದ ಮೊಲೆ ತಿರುವೈ ಯ್ಯಾರಿನ ತಿರುಮಂಜಿನ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ 

ರುವ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಭಾಗ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಉತ್ತರದ ಭಾಗವು ತ್ಯಾಗರಾಜ ಹರಿಗೆ 

ಕೊಡುತ್ತಿ ದ್ದ ಹಿಂಸೆ, "ಜಾ ಪ್ರಿರ್ಯಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದ ಅಲ್ಲಿಯ ತಹಶೀಲ್ಲಾ ರನ ಮಧ್ಯಸ್ಸಿ ಜೆ 

ಯಿಂದ ಮನೆಯು ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಇಬ್ಬರು ಸ ಸಹೋದರರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಯಿತು. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಪಾಲಿಗೆ ಏಕ ಪೀಠ ವಿಗ್ರಹವು ಬಂದಿತು. ತನ್ನ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ 

ನಿಂದ ತಾವು ಪಟ್ಟಿ ಕಷ್ಟವನ್ನು «ಅನ್ಯಾಯಮು ಸೇಯಕುರ? ಮತ್ತು -ಆದಯ ಶ್ರೀ 
ರಘುವ? ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಾಗವಾದ ನಂತರ ಜಲ್ಪೇಶನ್ 

ತಾನು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳಿಗೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಪಟ್ಟರು. 

ಇವರ ಮೊಮ್ಮಗ ರಾಮುಡು ಭಾಗವತರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದರು. 
ವಾಲಾಜ ಪೇಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗವತರು ಕೊಟ್ಟ ಮತ್ತು *ನನುಪಾಲಿಂಪ' 
ಎಂಬ ಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣವಾದ ಕೋದಂಡರಾಮಸ್ವಾಮಿಯ ಚಿತ್ರ ವು ಇಲ್ಲಿದೆ. 
ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ಮತ್ತು ಮೊಮ್ಮ ಗ ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳ 
ಕಾಲ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ನಂತರ ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಮಾರಿಬೆಟ್ಟ ರು. ತ್ಯಾಗಬ್ರಹ್ಮ 
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ಆರಾಧನ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಭೆಯು ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದು ಈಗ ಒಂದು 
ಯಾತ್ರಾಸ್ಥ ಳವಾಗಿದೆ- ಈ ಮನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡವರು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಊಂಭ 
ವೃತ್ತಿಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ರೂಪನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಗಂಟಾನಾದ 
ವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 

ರಾಮಬ್ರಹ್ಮರು ತಿರುವಾರೂರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ೧೭೭೪ರಲ್ಲಿ ತಿರುವ್ನೆ ಯ್ಯಾರಿಗೆ 
ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಎಂಟನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಪನಯನವೂ, 

ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವೂ ಆಯಿತು. ಇವರ ಪ್ರಥಮ ಹತ್ತಿ 

ಪಾರ್ವತಮ್ಮ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಂಸಾರ ಜೀವನ ನಡೆಸಿಕಾಲವಾದರು. ಅವರ 

ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವರ ತಂಗಿ 'ಕಮಲಮ್ಮನನ್ನು ನಂತರ ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರಿಗೆ 

ಸೀತಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಂಬ ಪುತ್ರಿಯ ಜನನವಾಯಿತು ಇವರನ್ನು ಅಖಿಲಾಂಡ ಪುರದ 

ಕುಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಎಂಬುವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ವಿವಾಹವಾಯಿತು. ಇವರ ಪುತ್ರ 

ಪಂಚಾಪಕೇಶಯ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ಜಿಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ 

ತೀರಿಕೊಂಡರು. ಇವರ ಪತ್ತಿ ಗುರುವಮ್ಮ ಎಂಬುವರು ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 

ತಂಜಾವೂರಿನಲ್ಲಿ ತಂಡೆಯ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ೨೦ನೆ ಶಶಮಾನದ ಆದಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ತೀರಿಕೊಂಡರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ನೇರ ಸಂತತಿಯವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ಅವರ ತಂಡೆ ತಾಯಿಯು ಬಹಳ ಅಕ್ಕರೆಯಿಂದ ಸಾಕಿ 

ಬೆಳೆಸಿದರು. ಮೊದಲು ತಂದೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ ತಿರುವೈ ಯ್ಯಾರಿನ 

ಸಂಸ್ಕೃತ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲೇ 

ಇವರ ಕವಿತಾಶಕ್ತಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. ತಂದೆಯು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಜನೆಯಲ್ಲಿ 

ವಿಜಯ ಗೋಪಾಲ ಮತ್ತು ಇತರರ ದಿವ್ಯನಾಮಸೇರ್ತನೆಗಳ ಪರಿಚಯವಾಯಿತು 

ಮಗನ ಸಂಗೀತ ಪ್ರೇಮವನ್ನು ಕಂಡ ತಂದೆ ಇವರನ್ನು ಸೊಂಟ ವೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯ 

ನವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದರು ಶ್ಯಾಗರಾಜರ. 

ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಶಿಷ್ಯನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು 

ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಸಂಗೀತ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ತಂದೆಯ ಬಳಿ 

ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥ ತವನ್ನು ಕಲಿತು ಪಾಂಡಿತ್ಯಗಳಿಸಿದರು. ಆಗ ದೊರಕುತ್ತಿ ದ್ದ 

ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಎಲ್ಲ್ಲಾ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರು. ವಿದುಲಕು 

(ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳ) ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾನಮು (ಧನ್ಯಾಸಿ) ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ರ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಯಿಂದ 

ಇವರಿಗೆ ಅನೇಕ ನೂತನ ರಾಗಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಕರ್ಣಾಟಕ 

ಸಂಗೀತವು ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಕಾಸಗೊಳ್ಳಲು ತಳಹದಿ ಹಾಕಿದರು. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯು ಪ್ರತಿಭಾವಂತ 

ರಾದ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಬೀಡಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಣಕಾರರು, 
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ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ವಾಗ್ಗೆ €ಯಕಾರರಿದ್ದ ರು. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಶತಮಾನಗಳ 

ಕಾಲ (೧೬೦೦-೧೯೦೦) ತಂಜಾವೂರು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ 

ವಾಗಿತ್ತು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರು ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ೩೬೦ ಸಂಗೀತ 

ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು. ಸಂಗೀತ ಮಹಲ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜನ ಮುಂಡೆ ಹಾಡಲು 

ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ ದೊರಕುತ್ತಿತ್ತು. ಪ್ರತಿ 

ಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. *ೆಲವರು 

ಕೆಲವು ರಾಗಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ರು ತೋಡಿ ಸೀತಾ 

ರಾಮಯ್ಯ, ಅರಾಣ ಅಪ್ಪ ಯ್ಯ, ಶಂಕರಾಭರಣಂ ನರಸಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರು. 

ಸರಳ ಜೀವನ, ಉನ್ನತ ಧ್ಯೇಯಗಳು, ಚಿಂತನೆ, ಮಾನವ ಕೋಟಿಯ ಸೇವೆ 

ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಪ್ರೇರಿತರಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾದ ಜೀವನವನ್ನು 

ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹಿತ್ರಾರ್ಜಿತವಾದ ಮನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಮಿನಾನಿನ 

ವಿನಹೆ ಇವರಿಗೆ ಇನ್ಯಾವ ಆಸ್ತಿಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಉಂಛವೃತ್ತಿ ಯ ಮೂಲಕ 

ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನೂ, ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರನ್ನೂ ಪೋಷಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅನೇಕ 

ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಪಂಡಿತರು, ಭಾಗವತರೂ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ವಾರಕ್ಕೆ 

ಒಂದು ದಿನ ಮಾತ್ರ ಉಂಛ ವೃತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ರು. ನೆರೆಹೊರೆಯ ಸ್ಥ ಳಗಳಿಗೆ 

ಆಹ್ವಾನೆಯ ಮೇರಿಗೆ ಉಂಛ ವ್ರ ತ್ತಿ ಭಜನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರು. «ಎನ್ನಾಳ್ಳು 

ನು ಎಂಬ ಮೂಳವ ಶ್ರೀ “ರಾಗದ ಕ್ಟ ತಿಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ 

ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿ ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯ 3 ಶ್ರೆ ೇಷ್ಮ' ವಾಗ್ಗಿ €ಯಕಾರ ಮತ್ತು ಗಾಯಕನೆಂಬ ಕೀರ್ತಿ 

ದೇಶದ ಮತೆ ಮೂಲೆಗಳ ಹರಡಿತು. ರಸಿಕರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರು 

ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಂದ ಇವರ ಸಂದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ತನ್ನ ಸೇರ್ತಿ ಯಂ 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹೆರಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೀ ರಾಮನನ್ನು "ದಾಶರಥೇ ! ನೇ ಯಣಮು” ಎಂಬ 

ತೆ ನಡಿರಾಗದ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳು ಉತ್ತಮ 

ವಾದವು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮೂಲಕ ದೇವರ? ತಿಳಿಸಿದನೆಂದು ತಿಳಿದಿತ್ತು 

ತ್ಯಾ ಗರಾಜರು ತಮ್ಮ ಸಂಗೀತ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದಾಗ ಕೆಲವು ಕುತೂ 
ಘಿ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದುವು ಅವರ 18ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಸ ಅಥವಾ 
ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಯತಶೀಂದ್ರರೆಂಬುವರು ಕಾಂಚೀಪುರದಿಂದ ಬಂದು ರಾಮ ತಾರಕ ಮಂತ್ರ 
ವನ್ನು ಉಪಶೇಶಿಸಿ ಅದನ್ನು 96 ಕೋಟ ಸಲ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. 
ತ್ಯಾಗರಾಜರು ರಾಮನಾಮ “ಜಪವನ್ನು ಸರಾಸರಿ ದಿನವೋದಕ್ಕೆ 125000 ದಷ್ಟು 
ಜನಿಸಿ 21 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೆ ಇಳಿಸಿದರು. ಈ ಕಾಲವಲ್ಲ ಹೆಬವು ಜೀ 
ಶ್ರೀ ರಾಮನು ಇವರಿಗೆ ದರ್ಶನವಿತ್ತು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಏಲಫೀ ದಯರಾದು 
(ಆಠಾಣ) ಮತ್ತು ಕನುಗೊಂಟಿಫಿ (ಬಿಲಹರಿ) ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಂತಹೆ 
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ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. *ನೌಕಾಚರಿತ್ರ'ದ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಖಂಡ ಪದ್ಯದ 

ಕೃಷ್ಣ ಯತೀಂದ್ರರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 
ಒಂದು ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಅವರ 

ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿ, ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಧಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟು ಕಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ 
ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಭಿಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬರುವುದಾಗಿ ಹೋದರು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಆ ದಿನವೆಲ್ಲಾ 

ಉಪವಾಸವಿದ್ದು ಕಾದರು. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯ ಸುಳಿವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದು ರಾತ್ರಿ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ 
ಅವರಿಗೆ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯು ದರ್ಶನವಿತ್ತು ತಾನು ನಾರದನೆಂದೂ, ಕೆಲವು ಸಂಗೀತ 

ಗ್ರ ಎಧಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ತಾನು ಬಂದಿದ್ದುದಾಗಿ ಹೇಳಿದಂತಾಯಿತು. ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಎಚ್ಚರಗೊಂಡು ಗ್ರಂಧಗಳ ಕಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸ್ವರಾರ್ಣವ 

ಮತ್ತು ನಾರದೀಯಂ ಎಂಬ ಗ್ರ ೦ಧಗಳಿದ್ದುವು. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾ ಗಲೆಲ್ಲ 

ಸನ್ಯಾಸಿಯ ದರ್ಶನದಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಡೆದಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ನೋಡಲು ತೇಜಸ್ವಿಯೂ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಮುಖವುಳ್ಳ ಸ್ಟೂರ್ತಿ 

ಯನ್ನೀಯುವ ದೌರವರ್ಣದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು... ಅವರು ಸುಮಾರು 5 ಅಡಿ 

9 ಅಂಗುಲ ಎತ್ತರನಿದ್ದರು. ಕಂರದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ತುಳಸಿ ಮಾಲೆ ಧೆರಸಿದ್ದರು. 

ಉಂಛೆ ವೃತ್ತಿ ಯ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವುದು ಒಂದು ಅನುಭವವಾಗಿ 

ರುತ್ತಿತ್ತು. ಅತ್ಯಂತ ಸರಳರೂ, ವಿನಯ ಸಂಪನ್ನ ರಾಗಿದ್ದೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಲಭ 

ಪ್ರಾಪ್ತ ರಾಗಿದ್ದರು. 

ಕೆಲವು ಕುತೂಹಲಕರ ಘುಟನೆಗಳು--ಅನೇಕ ಆಸರೂಪ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ 
ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಹಲವಾರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಆನಂದ ಭೈರವಿ 

ರಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಮೂರು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ರಚಿಸಿದಾ ರೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ 
ಉತ್ತ ರವನ್ನು ಒಂದು ಘಟನೆಯಿಂದ ತಿಳಿಯಬಹುದು ತಿರಿಭುವನಂ ಸ್ವಾಮಿನಾಥ 

ಅಯ್ಯರ್ ಎಂಬ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ನಟ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಬ್ಬ ಸಮ 

ಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದರು. ತೋಡಿ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯ ಮುಂತಾದವರಂತೆ ಅವರು ಆನಂದ 

ಚೈ ರವಿರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದರು. 

ಆನಂದ ಭೈರವಿ ಘಟನೆ--ಒಂದು ಸಲ ಇವರ ಬೊಮ್ಮಲಾಟದ ತಂಡವು 

ತಿರುವೈ ಯ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದು ಅನೇಕ ರಾತ್ರಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿತು. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು ಈ ಆಟವನ್ನು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯರ್ರವರ ಆನಂಧೆ ಭೈರವಿ ರಾಗಕ್ಕೆ 

ಮಾರು ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಗುರುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಒಂದು ರಾತ್ರಿ ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯ 

ದಂತೆ ಆಟವನ್ನು ಕೋಡಲು ಹೋದರು. ಅಯ್ಯರ್ರವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ 

ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟರು. ಆಟಿವು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು 

ಹೊರಟರು. ಮಹಾವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ತಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದ ಜನರು 

ಇವರಿಗೆ ದಾರಿ ಬಿಟ್ಟರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ಬರುವುದನ್ನು ನೋಡಿ, 

ರಾಮ 3% 
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ರಂಗಸ್ಥಳದಿಂದ ಕೂಡಲೇ ಬಂದು ಅವರ ಪಾದಕ್ಕೆರಗಿ *ತಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುವಾಗ 
ರಾಗಾಲಾಪನೆ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದ ನ್ನು ಕಮಿಸಬೇಕು? ಎಂದರು. ನೀವು 

ಆನಂದ ಭರವ ರಾಗಾಲಾಪನೆ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರು ಎಂದು ನನ್ನ 

ಶಿಷ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದರು. ನಾನೇ ಕೇಳಲು ಬಂದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಿಂದ 

ಬಹೆಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿದೆ' ಎಂದರು ತ್ಯಾಗರಾಜರು. ಆಗ  ಅಯ್ಯರ್ರವರು 

ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ಒಂದು ವರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಅವರು ತಥಾಸ್ತು 

ಎಂಕ ಕೂಡಲೇ «ತಾವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಬಾರದು. 

ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗದವರು ಏಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಈ 

ಘಟನೆಯು ಜ್ಞಾ ಪಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ: ಎಂದು 

ಅಯ್ಯರ್ ಕೇಳಿದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಆ ನಟನ ಬುದ್ದಿವಂತಿಕೆಗೆ ನಕ್ಕು ಒಪ್ಪಿ ದರು. 

ಅಂತೆಯೇ ಅವರು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಮುಂಚೆಯೇ 

ರಚಿಸಿದ್ದ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಮರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡಲಿಲ್ಲ. «ರಾಮ ರಾಮ ನೀವರಮು” 

ಎಂಬ ದಿವ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನೆ, ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ವಿಹಾರ ಎಂಬ ಉತ್ಸವ ಸಂಪ್ರದಾಯ 

ಕೀರ್ತನೆ ಮತ್ತು ನೀಕೇ ತೆಲಿಯಕ ಎಂಬ ಶೃತಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿವೆ. 

ನೀದಯಚೇ-- ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಭಜನೆಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತಿ ದ್ದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯು 

ಒಂದು ಸಲ ಅವರನ್ನು ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದನು. 

ಅವನಿಂದ ಒಂದು ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ ಅವನ ಕಂಠದ ಇತಿ ಮಿತಿಯೆನ್ನು ತಿಳಿದು 

ಯದುಕುಲ ಕಾಂಭೋಜರಾಗದಲ್ಲಿ ಸರಳವಾದ ಫೀ ದಯ ಚೇ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು 

ರಚಿಸಿ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟರು. 

ಸಾರ್ಹನೆಯ ಫಲ--ವಾಲಾಜ ಹೇಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗವತರು 

(೧೭೮೧-೧೮೭೪) ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರನ್ನು 
ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಬಾಸ್ವೆಲ್ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತರು ಇತರ 
ಶಿಷ ರಂತೆ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕಂಡ ಗುರುವಿಗೆ 
ಸಂಕಟವಾಯಿತು. ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಜ್ಞಾ ನವನ್ನು ಕರುಣಿಸಬೇಕೆಂದು 
ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಟ್ಟರು. ಮಾರನೆಯ ದಿನದಿಂದಲೇ ಭಾಗವತರು ಎಲ್ಲರೂ 
ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಪಡೆದು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಶಿಷ್ಯರಾದರು. ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರೊಡನೆ ೨೬. ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ವಿಕಟ 
ಸಂಪರ್ಕ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 
ಕಲಿತವರಾದರು. 

ನೀಣಾಕಾಪ್ಪ ಯರ್ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ವೀಣೆ--ಕುಪ್ಪಯ್ಯರ್ 
ತ್ಯಾಗರಾಜರಲ್ಲಿ ಶಿಷ್ಯವೃತ್ತಿ ಗೆ ಬಂದಾಗ ತಾನು ವೈಣಿಕನೆಂದು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಲಿಲ್ಲ 
ತನ್ನ ಗುರುವಿನ ವೀಣೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಬಲವಾಯಿತು 
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ಒಂದು ದಿನ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಮತ್ತು ಇತರ ಶಿಷ್ಯರೂ ಕಾರ್ಯಾರ್ಥವಾಗಿ ಎಲ್ಲೋ 
ಹೋಗಿದ್ದಾಗ, ಇಂತಹ ಸಮಯವನ್ನೇ ನ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ಕುಪ ನ್ಹಯ್ಯರ್ 
ಗುರುವಿನ ವೀಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು" ಅದನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ "ುಡಿಸುವುದರಲ್ಲ 
ತಲ್ಲೀನರಾದರು. ಈ ವಾದನದಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾದ ಗುರು ಪತ್ತಿ ಯು ಆಡಿಗೆ 
ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿ ಅಯ್ಯರ್ರವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಠೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತು 
ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ್ವ ಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಸೊಗಸಾದ 
ಬೀಹಾವಾದನವನ್ನು ಳಿ ಯಾರಿರಬಹುದೆಂದು ಆಶ್ಚ ರ್ಯ ಪಡುತ್ತಾ ಹಾಗೆಯೇ 
ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಕೇಳತೊಡಗಿದರು. ಸುತಾ ಬದ್ರ ಹೆಚ್ಚಾ ಯಾತು. ಒಳಗೆ 
ಹೋದರು. ಗುರುವನ್ನು ನೋಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಹುಪ ಸ್ಪಯ್ಯರ್” ಎದ್ದು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ 

ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಅವರ ಅಪ್ಪಣೆಯಿಲ್ಲಜೆ ನುಡಿಸಿದ್ದ ಕ್ಕಾಗಿ ಕಮೆ ಬೇಡಿದರು 
ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅವರ ನೀಣಾವಾದನವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತ 

ಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ಅವರ ಹೃ ಚ ವೈಶಾಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 

“ದಾರಿನಿ ತೆಲುಸು ಹೊಂಟ ಒಂದು ಸಲ ಆಗಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ನಾಗಸ್ವರ 
ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ದಾಸರಿ ಎಂಬುವರು ತಿರುವೈ ಯ್ಯಾರಿನ ದೇವಾಲಯದ ಉತ್ಸ ವಕ್ಕೆ 
ನುಡಿಸಲು ಬಂದರು. ಉತ್ಸವವು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮನೆಯ ಸವಿತಾಪಕ್ಕೆ ಹಚ 

ದಾಸರಿಯು ಶುದ್ಧಸಾವೇರಿ" ರಾಗಾಲಾಪನೆಯನ್ನು ನುಡಿಸಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿರಚಿತ 
ದಾರಿನಿ ತೆಲುಸು ಕೊಂಟಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಅದರ. ಹೊಳೆಯುವ ಸಂಗತಿಗಳೊಡಕೆ 
ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಡಿಸಿದರು. ಆ ನಿಶ್ಶಬ್ದ ರಾತ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಿಂದಲೇ ಜೇಳುತ್ತಿ ದ್ದ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಬಹಳ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟು ದಾಸರಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. 

ಜ್ಯೋತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ರಾಗದ ಘಟನೆ: ಒಂದು ಸಲ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 
ತಮ್ಮ ಗುರು ಸೊಂಟ ವೆಂಕಟಿರಮಣದಾಸರ ಸಂಗಡ ಪುದುಕೋಟಿಯ ರಾಜಾಸ್ಟ್ಯಾ ಕಕ್ಕೆ 

ಹೋಗಿದ್ದರು. ಆಗ ವಿಜಯರಘುನಾಥ ತೊಂಡೈ ಮಾನ್ ಈ ಸಂಸಾ ನದ ಡೊ 

ನಾಗಿದ್ದನು. ಇವನು ವಿದ್ವಾಂಸನೂ, ಸಂಗೀತಗಾರನೂ ಆಗಿದ್ದು ನೂರಾರು ಸಂಸ್ಕೃತ 

ಮತ್ತು ತೆಲುಗು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದಮು 
ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನದಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಹಾಕಿ 

ದನು. ಅವರ ಮುಂದೆ ದರ್ಬಾರು ಮಂಟಪದ ಮಧ್ಯ ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪವನ್ನು ಇಟ್ಟು 

ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ : ಗಾಯನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಹತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳು ವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿ 

ಪ್ ಗುರುವಿನಿಂದ ಪ್ರೋತ್ಸಾ ಏಸಲ್ರಟ್ಟ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಜೊ ್ರೀತಿ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ ರಾಗ 

ವನ್ನು ಹಾಡಿದಾಗ ದೀಪ ಸವು ಹತ್ತಿ Fe ಆ ರಾಗದ ಎಂಳಿತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಆದರ 

ಪ್ರಕಾಶವು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿ ದು ದನ್ನು ಕಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಆಶ್ಚ ರ್ಯ ಚಕಿತ 

ಡಹ ಈ ವಿಚಾರವು ಪುದುಕೋಟಿಗೆ ಜೆಟೆಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾ, (ಸಂಪುಟ 

೨, ಪುಟ ೮೨೦) 
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ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು 
ಆಗಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕವಿಗಳು, ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು, ಸಂಗೀತಗಾರರು, ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು, 

ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ರಾಜರು ಮಹಾಪುರುಷರಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಲು 

ಬಂದು ಅವರ ಅತಿಧಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಿದ ರು. 

ತೊಮು ವರಸಿಂಹದಾಸ el ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿ 

ಸಿದ ಪ ಪ್ರಮುಖ ವಾಗ್ಗೆ €ಯಕಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಈ "ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ 

ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿವರ ಆಂಧ್ರದ ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರಾಮೇಶ ರಕ್ತ 

ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಹೋಗುತ್ತಾ ತಿರುವೈ ಯ್ಯಾರಿಗೆ ಬಂದು ೧೮೨೧ ರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು 

ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅವರ ಗಾಯನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಭರಿತರಾಗಿ ಅವರು ಭೂಲೋಕದ 

ಮಾರದರೆಂದು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಹುರಿತು ಒಂದು ಸೀಸ ಪದ್ಯವನ್ನೂ, 

ಎರಡು ತೆಲುಗು ವದ್ಯಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಶ್ಯಾಗರಾಜರ 

ಸಂಗಡವಿದ್ದು ತಮ್ಮ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಯನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಗುಂಟೂರಿಗೆ ಹಿಂತಿರು 

ಗಿದರು. 

ಗೋಸಪೀನಾಥಭಟ್ಟಾ ಚಾ೦ರ್ತು- ಇವರು ವಾರಣಾಸಿಯ ಪ ಪ್ರ ಸಿದ್ದ ಹಿಂದೂ 

ಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾ ಂಸರಿಗಿದ್ದರು. ರಾಮೇಶ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ "ಹೊರಟು 

ತಂಜಾವೂರಿಗೆ ಬಂದು ಸ್ ತಿರುವೆ ಯ್ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಂದರ್ಶವ 

ಮಾಡಿ ಅವರ ಬಹು ದಿನದ ಆಸೆ ಆಂದು ಪೂರೈ ಸಿತೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಇದನ್ನು 

ಕೇಳಿದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತೋಡಿ ರಾಗದ ದಾಶರಥೇ ನೀ ಖುಣಮು ಎಂಬ ಕ್ಷ ಕೃತಿಯನ್ನು 

ಹಾಡಿ ತಮ್ಮ ಕೀರ್ತಿಯು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಡಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ರೀ ರಾಮನಿಗೆ ತಮ್ಮ 

ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. "ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕ್ಷಿ ರಚಿಸ 

ಹಾಡಿದ ಆ ಗಾಯನ ಮಾಧುರ್ಯ ದಿಂದ ಭಟ್ಟಾ ಚಾರ್ಯರಿಗೆ ರೋಮಾಂಚನವಾಂಯಿ: ತು. 

ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಅವರ ಅತಿಧಿಯಾಗಿದ್ದೂ. ನಂತರ ತಮ್ಮು ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಯನ್ನು 

ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. 

ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿ ಗೋಪಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿಯು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ 
ಅನೇಕ ಹಾಡುಗಳನ್ನು 'ರಟಿಸಿ $€ ನಂದನಾರ್ ಸ ತ್ರಂ'ನ್ನು ರಚಿಸುವ ಮೊದಲೇ 

ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ರು. jp ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತ ಹ ಸಂಗೀತವಿರುವ ಇವರ 

ಹಾಡುಗಳು ತಮಿಳು ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಇತ್ತು. *ನಂದನಾರ್ ಚರಿತ್ರ ಅ? 

1851 ರಲ್ಲಿಪ ರ್ರ ಕಟವಾಯಿತು. ಭಾರತಿಯವರಿಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅವರ 
ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಪ್ರಬಲವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಸಲ 
ತಿರುವೆ. ಯ್ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಮಾಯಾವರದವ 
ಕೆಂದು ತಿಳಿದ ತ್ಯಾಗರಾಜರ: «ಒಳ್ಳೆ ಯ ತಮಿಳು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಗೋಪಾಲ 
ಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿಯವರು ಫಿಮಗೆ “ತೆ ತೇ? ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಇಂತಹ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗೆ 
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ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿಲ್ಲದ ಭಾರತಿಯವರು ತಾನೇ ಆ ಭಾರತಿ ಎಂದು ಪರಿಚಯ ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರಗೆ ಮಹದಾನಂದವಾಯಿತು. 

ಭಾರತಿಯವರು ನೋಡಲು ಆಕರ್ಷಕವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ 
ಅವರು ಯಾರೆಂದು ಊಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತ ಗರಾಜರ 
ಶಿಷ್ಯರು ಆ ಭೋಗಿಯ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದಾದ ನಂತರ 
ಯಾವುದಾದರೂ ಕ ಕೃತಿಯನ್ನು ಆ ರಾಗದಲ್ಲಿ 'ರಿಟಿಸಿದ್ದಾ ಕೆಯೇ ಎಂದು ಭಾರತಿಯನ್ನು 
ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಕೇಳಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಉತ್ತರ “ಕೊಡದೆ ಸುಮ ಒನಿದ್ದೂ ಅದೇ 
ರಾತ್ರಿ ಈಗ ಪ್ರ ಪ್ರ ಚಲಿತವಿರುವ ಸಭಾಪತಿಕ್ಟು ಫೇಕು ದೈವಂ ಎಂಬ ಕ ತಿಯನ್ನು” ರಚಿಸಿ 

ಮೂಕಕೆಯ A ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಆಪರ: ಪ ಪ್ರತಿಭೆ 

ಮೆಚ್ಚಿ ಆಶೀರ್ವದಿಸಿದರು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಭಾರತಿಯವರು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಃ ಕ ವಾತಾವರಣ 

ಮತ್ತು ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಿಂದ ಭಾರತಿಯವರಿಗೆ ಬಹಳ ಮೆಚ್ಚಿ ಗೆಯಾಯಿತು. 

ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳರ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ವಡಿನೇಲು--ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಮಹಾ 
ರಾಜ ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಕನ್ನಯ್ಯ ಭಾಗವತರಿಂದ ಅವರೆ 

ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರನ್ನು ಭೇಟ ಮಾಡ 

ಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಶ್ರೇಷ್ಠಗಾಯಕ ಹಾಗೂ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸ 

ಮತ್ತು ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ವಡಿವೇಲುವನ್ನು ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ತಮಲ್ಲಿಗೆ ಬಠ 
ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳ ಲು ತಿರುವೈ ಯ್ಯೂರಿಗೆ ಹಳುಬಸಿದರು. ವಡಿವೇಲು ವೀಣಾಕುಪ್ಪಯ್ಯರ 

ಸೆ ಸ್ನೇಹಿತರಾಗಿದ್ದ ರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ನೋಡಿದ್ದರೇ ವಿನಹ ನೇರವಾದ 

ಪರಿಚಯವಿರಲಿಲ್ಲ. 

ವಡಿವೇಲು ತಿರುವೆ ಯ್ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮನೆಯ ಎದುರು 

ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಗೆ ಸವಿನಾಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಮಾಡಿದರು. 
ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾವೇರಿಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಇದೇ ಮನೆಯ ಸವಿಶಾಪದಲ್ಲಿ 

ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಪ್ರತಿದಿನ ಸಂಜೆ ಅವರು ಕಾವೇರಿಗೆ ಹೋಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ 

ಸರಿಯಾಗಿ ವಡಿನೇಲು ಅವರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. ಮೊದಲನೆಯ 

ದಿನ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಹೋಗುತ್ತಿ ದ್ದಾಗ ಗಾಯನವನ್ನು ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ೨ ಹೊತ್ತು ಆ ಮನೆಯ 

ಮುಂದೆ ಗು ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಿಂದರು. ಎರಡನೆಯ ಬ್ಯ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ 

ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಿಂತು ಕೇಳಿ ಗಾಯಕನು ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದರು. 

ಮೂರನೆಯ ದಿನ ಅವರ ಕುತೂಹಲವು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆ ಮನೆಯ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 

ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರೆಂದು ತಿಳಿಯಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸಿ ಒಳಕ್ಕೆ 

ಹೋದರು. ಅವರು ಬರುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೋಡಿದ ವಡಿವೇಲು ಕೂಡಲೇ ಎದ್ದು ನಿಂತು 

ನಮಸ್ಕರಿಸಿ “ಇದು ನನಗೆ ಸುದಿನ. ತಾವು ಹೇಳಿ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದ ರೆ ನಾನು ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ 
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ಬಂದು ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದೆ. ತಾವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ್ದಿ ದಿ” 

ಎಂದರು. ತ್ಯಾಗರೌಿಜರು ವಡಿವೇಲುವಿನ ಗಾಯನವನ್ನು ಮುಕ್ತ ಕಂಠದಿಂದ ಪ ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ 

ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ೫೬೬ ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ವಡಿನೇಲು ಅವರ 

ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳರ ಹಲವು ರಚನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಶ್ಯಾಗರಾಜರ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ 

ಪಡೆದರು ಮತ್ತೊಂದು ದಿನ ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಮಹದಾನಂದ ಪರವಶ 

ರಾಗಿ ಅವರ ಇಚ್ಛೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳಬಹುದೆಂದರು. ಇಂತಹ ಸಮಯಕ್ಕಾಗಿ 

ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ವಡಿವೇಲು ನಮ್ರ ತೆಯಿಂದ ಮಹಾರಾಜರ ಇಜೆ ಯನ್ನು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿ 

ದಾಗ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ವರೌನವಾಗಿದ್ದು “ನಾನು ಅವರನ್ನು ಖಂಡಿತ ಭೇಟ 

ಮಾಡುತ್ತೆ ತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಲ್ಲ ಅವರ ಉಪಾಸನಾ ಮೂರ್ತಿಯಾದ ಪದ್ಮ 
ನಾಭನೂ. ನನ್ನ ಉಪಾಸನಾ ಮೂರ್ತಿಯೂ ಒಂದೇ? ಎಂದರು. ವಡಿವೇಲು ಸ್ವಲ್ಪ 

ಕಾಲಾನಂತರ ES ಹಿಂತಿರುಗಿ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ತನ್ನ ರಾಯಭಾರದ 

ವಿಫಲತೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ವರದಿ ಮಾಡಿದನು. 

ಗೋವಿಂದ ನಟಾರಾರ್ (೧೭೯೮-೧೮೪೩) ಗೋವಿಂದ ಮವಾರಾರ್ 
ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ರಾಮಮಂಗಲವೆಂಬ ಗ್ರಾಮದವರು. ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದ 

ಆದಿಭಾಗದ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೆ ಶೆ ಷ್ಟ ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ರು. ಇವರಿಗೆ ರವೆಜಾತಿ ಶಾರೀರವಿತ್ತು. 

ಹಬ್ಬವಿಗಳನ್ನು ಷಟ್ಸಾ ಲಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತ ದ್ದ ರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಷಬ್ಬಾಲ 

ಗೋವಿಂದ ದ್ ಅಥವಾ ಗೋವಿಂದದಾಸ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು. ಷಟ್ಟಾಲ 
ಎಂಬ ಬಿರುಸನ್ನು ಪಡೆದಿರುವವರು ಸೇಲಂನ ಷಟ್ಟಾಲ ನರಸಯ್ಯ ಮತ್ತು ವಿಜಯ 
ನಗರದ ಷಟ್ಯಾಲ ಚಕ್ರ ವರ್ತಿ ವೀಣಾವೆಂಕಟರಮಣದಾಸರು ಕರ್ಣಾಟಕದ 

ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಸ್ರ ಸಿದ್ದ ರು. 

ಮಾರಾರರು ತಮ್ಮ ವೃ ದಾ ಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಶೀಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ಹೊರಟು ತಿರುವನಂತ 
ಘರ ಕ್ಸ ಬಂದು ಜಾರ್ ಜರಿ ಅತಿಧಿಗಳಾದರು. ನಂತರೆ ೧೮೪೨ರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು 
iN ತಿರುವ್ನೆ ಯ್ಯಾ ರಿಗೆ ಹೋದರು. ಮಂದ ದ್ರ ವೊಂದನ್ನು. ಉಳಿದು ಮಿಕ 
ಎರಡೆರಡು ತಂತಿಗಳಿರುವ MEE ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತ ದ್ದ ರು. ಇದನ್ನು 
ಮಾಟುತ್ತಾ ಬಲಗಾಲಿನ ಎರಡು ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ಖಂಜರವನ್ನು"” ನಿಲ್ಲಿಸಿಕೊಂಡು 
ಎಡಗೈ ಯಿಂದ ನುಡಿಸುತ್ತಾ ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಇವರು ತಾ ಗರಾಜರ ಮನೆಗೆ ಬಂದ 
ದಿನವು ಏಕಾದಶಿಯಾದ್ದ ರಿಂದ ಭಜನೆ ನಡೆಯುತ್ತಿ ತ್ತು. ನಸ ಭಕ್ತ ರಗೋಷ್ಠಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಶುಖತರು. ಭಜನೆಯ ಪೂರ್ವಭಾಗವಾದ ನಂತರ : ಮುಖ್ಯ ಅತಿಧಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು 
ಆಸ್ವಾಸಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರ ದಾಯ. ಅಂತೆಯೇ ಮಾರಾರರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದಾಗ ಅವರು 
ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿಮಾಡಿ ಜಯದೇವನ ಚಂದನ ಚರ್ಚಿತ ಎಂಬ 
ನಾಲ್ವನೇ ಅಷ್ಟಪದಿಯನ್ನು ಪಂತುವರಾಳಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು. 
ಮೊದಲು ಅತಿ ಅತಿ ವಿಳಂಬಿತದಲ್ಲಿ ನಂತರ ಅತಿ, ವಿಳಂಬಿತ, ಮಧ್ಯಮಕಾಲ, ದ್ರುತ 
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ಕಾಲ ಮತ್ತು ಅತಿದ್ರುತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದರರು. ಇವರ ಲಯ 

ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಕಂಡು ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇವರಿಗೆ ಗೌರವ 

ಸೂಚಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹಿಂಡೆಯೇ ರಚಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಶ್ರೀರಾಗದ 4 ಎಂದರೋ ಮಹಾನು 

ಭಾವುಲು ” ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಶಿಷ್ಯ ರಿಂದ ಹಾಡಿಸಿದರು. ಮಾರಾರರು ಹಾಡಿದಾಗ 

ವಾಲಾಜ ಪೇಟೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾ ರು ಕನ್ನ ರಿಯನ್ನು ನುಡಿಸಿದರು ಕೆಲವು 

ದಿವಗಳ ಕಾಲ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಅತಿಧಿಗಳಾಗಿದ್ದು ನಂತರ ತಮ್ಮ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಯನ್ನು 

ಮುಂದುವರಿಸಿದ ಮಾರಾರರು ಸಂಡರಾಪುರದಲ್ಲಿ ೧೮೪೩ರಲ್ಲಿ ಸಸಿಲವಾದರು. ; 

ಕಾಂಚೀಪುರ, ತಿರುಪತಿ ಮುತ್ತು ಇತರ ಸ್ಮಳಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ 

ತೀರ್ಥ ಯಾತ್ರೆ ್ಯಿಗರಾಜರ ತಂದೆ ರಾಮಬ್ರಹ್ಮ ಮತ್ತು ಕಾಂಚೀಪುರದ ಸ್ವಾಮಿ 

ಉಸನಿಷರ್ತ ಬ್ರಹ್ಮ ಸಹೆಪಾಠಿಗಳೂ ಸ್ನೇಹಿತರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ಉಪನಿಷತ್ ಬ್ರಹ್ಮರು 

Ki ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ಕಾಂಚೀಪುರಕ್ಕೆ ಆಹಾ ್ಯವಿಸಿದರು. ಅವರ ಆಹ್ವಾನದಂತೆ 

ಶಿಷ್ಟ ಸಮೇತರಾಗಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಕಾಂಚೇಪುರಕ್ಕೆ. ಪ್ರಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು ಅಲ್ಲಿ 

ಸ್ವಾಮಿಗಳ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಇದ್ದು ಭಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದರು. 

ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಅವರ ಭಕ್ತಿಯುತವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿ ತಮ್ಮ 

ಜನ್ಮಪಾವನವಾಯಿತೆಂದು ಭಾವಿಸಿದರು. ಆಗ ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿಯ ಉತ್ಸವದ 

ಕಾಲ. ವರದರಾಜಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ವರದರಾಜ ನಿನುಕೋರಿ (ಸ್ವರಭೂಷಣಿ), 

ವರದ ನವನೀ ತಾಳ (ರಾಗಪಂಜರಂ) ಎಂಬ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ, ಕಾಮಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮು 

ನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ವಿನಯಕುನಿವಲೆನು ಎಂಬ ಮಧ್ಯೆಮಾವತಿಯ ಕೃತಿ 

ಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. 

ವಾಲಾಜಫೇಟಿ- ಕಾಂಚೀಪುರದಿಂದ ವಾಲಾಜಹೇಟಿಗೆ ಹೋಗಿ ಆಲ್ಲಿ ೧೨ 

ದಿನಗಳ ಕಾಲವಿದ್ದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗವತರ ಭಜನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಭಜನೆಗಳನ್ನು 

ನಡೆಸಿದರು. ಕೊನೆಯದಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಇವರನ್ನು ವೈಭವದ ಮೆರವಣಿಗೆ ವತಾಡಿದರು. 

ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗವತರ ಶಿಷ್ಯ ಮ್ಲೆ ಸೂರು ಸದಾಶಿವರಾಯರು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದು 

ತೋಡಿರಾಗದ ತ್ಯಾಗರಾಜಸ್ವಾವಿಿ ವೆಡಲಿನ ಎಂಬ ಉತ್ತಮ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ 

ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ತಿರುಪತಿ --ವಾಲಾಜಪೇಔಯಿಂದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋದರು. 

ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಏಳು ಮೈಲಿ ದೂರ ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 

ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊರಟು ನೃರುಮಲೆಯನ್ನು, ತಲುಪಿದಾಗ ಸುಮಾರು ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟಿ 

ಸಮಯ. ಸಪ್ತಗಿರೀಶನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕಾತುರರಾಗಿದ್ದ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಸ್ವಾಮಿ ಪುಷ್ಕರಿಣಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಾಮಿಯ 

ಸನ್ನಿಧಿಯ ಮುಂದೆ ತೆರೆ ಹಾಕಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಬಹಳ ದುಃಖದಿಂದ ಗೌಳೀ 
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ಪಂತು ರಾಗದಲ್ಲಿ ತೆರತೀಯಗರಾದ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಭಾವಾವೇಶದಿಂದ ಹಾಡಿದರು, 
ಹಾಡು ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಆ ತೆರೆಯು ತಾನಾಗಿಯೇ ಕಡಿದು ಬಿದ್ದು ದೇವರ ದರ್ಶನ 
ವಾಯಿತು. ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಪುಳಕಿತರಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ 

ವೆಂಕಟೀಶನಿನ್ನು ಸೇವಿಂವ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ 
ನೆರೆದಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯಕರ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೋಡಿದರು. ಮಹಾಭಕ್ತ 
ಮತ್ತು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾದ ಶ್ಯಾಗರಾಜರು ಇವರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೂ, 
ಅರ್ಚಕರೂ ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ದೇವಾಲಯದ ಗೌರವಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರು. 
ವೆಂಕಟೇಶ್ವರನ ಸ್ತುತಿ ರೂಪವಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮತ್ತೊಂದು ಕೃತಿ ಕಲ್ಯಾ ಣಿ ರಾಗದ 
4 ಜರವಾ, ನೀ ಮಹಿಮ ಪೊಗಡ ” ಎಂಬುದು. ಈ 'ಮೂರು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಪತಿ 
ಅಥವಾ ನಾಗಾಚಲ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಮುದ್ರೆ ಇದೆ. 

ಪುತ್ತೂರು ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಹಿಂತಿರುಗುತ್ತಾ ಮದ್ರಾಸ್-ಬೊಂಬಾಯಿ 
ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿರುವ ಪುತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿಯ ದೇವಾಲಯದ ಮುಂಡೆ ಒಂದು 
ಗುಂಪು ಸೇರಿತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ತನ್ನ ಪತಿಯ ಮೃ ತಡೇಹೆವನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋಳಾಡು 
ತ್ರಿದ್ದಳು. ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದ ಯಾತ್ರಿ ಕ್ತ ಹಿಂದಿನ ರಾತ್ರಿ ಆ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಲು 
ಎಲ್ಲೂ ಸ್ನಳವಿಲ್ಲದೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಬಾಗಿಲನ್ನು 
ತೆರೆಯಲು ಪ್ರಾಕಾರದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹತ್ತಿ ಒಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಪ ಪ್ರಯತ್ನಿ ಸಿ ಆಕಸಿ ಕ 
ವಾಗಿ ಮಾವಿಗೆ ಬಿದ್ದು ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ತಿಳಿದರು. ಅವರ ಮನಸ್ಸು 
ಸಂಕಟಿದಿಂದ ತುಂಬಿತು. ತಿಷೆ ರನ್ನು ಕೂಗಿ ಬಿಲಹರಿ ರಾಗದ ನಾ os 
ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಹೇಳಿದರು. ನಂತರ ತುಳಸೀದಲದಿಂದ ತೀರ್ಥವನ್ನು 
ಆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಿಸಿದರು. ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶೇಷಯ್ಯ ಎದ್ದು ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ 
ದೀರ್ಥದಂಡ ಪ್ರಣಾಮ ಮಾಡಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದು ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 
ಮುಂದುವರಿಸಿದನು. ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ರಾಗವಾದ ಬಿಲಹರಿಯು ಜೀವ ಕೊಡು 
ವಂತಹುದು. ನಾ ಜೀವಾಧಾರ ಎಂಬ ಬೆ ತಿಯು ಈ ರಾಗದ ಸಾರವ ವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ಷೋಲಿಂಗರ್-_ಮುಂದಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹಷೋಲಿಂಗರ್ ಎಂಬ 
ಊರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಲಕ್ಷಿ ಟ್ರೆನತಸಿಂಹಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು ಬಿಲಹರಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ 
ನರಸಿಂಹ ನನು ಬ್ರೊ ವನೇ (ಭಾವು) ಮತ್ತು ಫಲಮಂಜರಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹ 
ಮಾಂಪಾಹಿ (ಜೀಶಾದಿ) ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ. ಆಂಜನೇಯಸ್ಪಾ ಸ್ರಮಿಯನ್ನು ಕುರಿತು 
ಷಡ್ವಿಧಮಾರ್ಗಿಣಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಪಾಹಿರಾಮದೂತ (ರೂಪಕ) ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು 
ಹಾಡಿದರು 

ಕಾಳಹೆಸ್ತಿಯ ಸವಿನಾಪದಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ಸ ಸ್ಪರ್ಣಮುಖಿ ನದಿಯ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ 
ವಿಷ್ಣು ಸ್ಥಳದ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಬಿಲಹರಿ ರಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವೇಗಾನಿ (ಛಾಪು) ಎಂಬ 
ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. 
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ಮದ್ರಾಸ್ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಉಪನಿಷತ್ ಬ ಬ್ರಹ್ಮರ ಸ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಕೋವೂರು 

ಸುಂದರೇಶ ಮುದಲಿಯಾರ್ ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಶಕುನ ಧ್ರ ಯ್ಯರ್ರವರ ಆಹಾ ತನವನ್ನು ಮಸ್ತಿ ಸಿ 

ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಬಂದು ಮುದಲಿಯಾರರ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲ ಇದ್ದರು pS ಕಾಲ 

ದಲ್ಲಿ ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ದೇವಗಾಂಧಾರಿ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಮೊದಲ ಆರು 

ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆಲಾಪನೆಯ ಪ್ರತಿ ಹಂತದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಒಂದೊಂದು ಆ ರಾಗದ 

ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ, ಅದೇ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಎಂಟನೆಯ ದಿನ ಪಲ್ಲವಿ, 

ನೆರವಲ್ ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನಾ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಇದು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ 

ರಿಗೂ, ರಸಿಕರಿಗೂ ಕರ್ಣರಸಾಯನವಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಿರುವಲ್ಲಿಕ್ಟೇಣಿ 
ಯಲ್ಲಿರುವ ಪಾರ್ಥಸಾರಧಿಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಗೆ ಹೋಗಿ ತೋಡಿರಾಗದ ಸಾರಿ ವೆಡಲಿನ 

ಪಾರ್ಧಸಾರಧಿನಿ ಗನರೇ (ರುಂಸ) ಎಂಬ ಸೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. 

ಕೋವೂರು--ಮದ್ರಾಸಿನಿಂದ ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ೧೪ ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ 
ಸುಂದರ ಗ್ರಾಮವಾದ ಕೋವೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಸುಂದರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿಯ 

ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಕೋವೂರು ಪಂಚರತ್ನವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಐದು 

ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ : 

ಶಂಭೋ ಮಹಾದೇವ — ಪಂತುವರಾಳಿ 

ಈ ವಸುಧಾ ನೀ ವಂಟ — ಸಹಾನಾ 

ಹೋರಿ ನೇವಿಂಪರಾಕರೆ — ಖರಹರಪ್ರಿಯ 

ನಮ್ಮಿ ವಚ್ಚಿನ Ree ಕಲ್ಯಾ ಜಿ 

ಸುಂದರೇಶ್ವರುನಿ — ಶಂಕ ಸ 

ಪಂತುವರಾಳಿ ಮತ್ತು ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗದ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ «ಗೋಪುರ ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಮುದ್ರೆಯೂ, ಇತರ ಕ್ಲತಿಗಳಲ್ಲಿ "ಕೋವೂರು ಸುಂದರೇಶ? ಎಂಬ ಕ್ಷೇತ್ರಮುದ್ರೆಯೂ 

ಇದೆ ಪಂತುವರಾಳಿ ರಾಗವು ಶಿವನಿಗೆ ಪಿ ಪ್ರಿಯವಾದ ರಾಗ. ಈ ರಾಗದ ಹಾಡು 

ಕೈಲಾಸದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ವರ್ಣನೆಯು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ 

«ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ' ಯಲ್ಲಿದೆ. ಕೋರಿ ಸೇವಿಂಪ ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ತಾನದ ಶೈಲಿ 

ಯಲ್ಲಿದೆ. ಸುಂದರೇಶ್ವರುನಿ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಯಮಕ ಪ್ರ ಯೋಗವಿದೆ. 

ತಿರುವೋ ಹಟ್ಟಿ ಯೂರು--ವೀಣಾ ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್`ರವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ 

ಮದ್ರಾಸಿನಿಂದ ಆರು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಅವರ ಊರಿಗೆ ಭೇಟ ಇತ್ತರು. ಈ 

ಸ್ಥಳವು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ತಿರುಜ್ಞಾ ನ ಸಂಬಂಧೆರ್, ಅಪ್ಪರ್, ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ 

ಮತ್ತು ಪಟ್ಟನತ್ತಾರ್ರವರ ಜಭೇಟಿಯಿಂದೆ ಪನಿತ್ರವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಇಲ್ಲಿಯ ತಿ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರಿ ಅಮ ನ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಗ ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾನಿ ಿಧ್ಯೈದಿಂದ 

ಅಧರ ತಿರುವೋಟ್ಟ ಯೂರು ಪಂಚರತ್ನ ಮೆಂದು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಐದು 

ಪ್ರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಸವ ನ 
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ಸುಂದರಿ ನೀ ದಿವ್ಯ — ಕಲ್ಯಾಣಿ — ಆದಿ 

ಸುಂದರಿ ನನ್ನಿಂದರಿಲೋ — ಜೇಗಡೆ ಹ ರೂಪಕ 

ದಾರಿನಿ ತೆಲುಸುಕೊಂಟಿ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ ಫ್ರಾ ಆದಿ 

ಸುಂದರಿ ನಿನು ವರ್ಣಿಂಪ  ಆರಭಿ ಪಾ ಛಾಪು 

ಕನ್ನ ತಲ್ಲಿ ಹ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ ಆದಿ 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ ರಾಗದ ಕೃತಿಯು ದೊಡ್ಡ ದು. ಇದರ ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ ೧೬ 

ಸಂಗತಿಗಳು. ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಎ ಎಂಟು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ ಪ್ರತಿ 

ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು 

ತಾನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಇವು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಣೆಗೆ 

ತರುತ್ತವೆ 
ನ ನರ ಘಟನೆ “ಕೋವೂರಿಗೆ ಭೇಟಯಿತ್ತ ನಂತರ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಶಿಷ್ಯ 

ರೊಡನೆ ತಿರುವೆ. ಸ ಯ್ಯಾರಿಗೆ ಪ್ರ ಪ್ಲಯಾಣ ಬೆಳೆಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಪರಮ ಭಕ್ತಿ ಯಿಟ್ಟ k 

ಕೋವೂರು ಸುಂದರೇಶ ಮುದಲಿಯಾರರು ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ 

೧೦೦೦ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯವಿರುವ ಚೀಲವನ್ನು ಇರಿಸಿ ಆ ಹೆಣವನ್ನು ರಾಮನವಮಿ, 

ಶ್ರೀಜಯಂತಿ” ಮತ್ತು ವೈಕುಂಠ ತಾಜ್ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ Ee RE ಶಿಷ್ಯ 

ರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಶಿಷ್ಯರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸುಮ್ಮನೆ ಒಪ್ಪಿ ಕೊಂಡರು. ತಂಡವು 

ಪೃಯಾಣ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡೆ ರಾತ್ರಿ ಕಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಹೋಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆ 

ಸ್ಥಳವು ಕವಣೆ ಕಲ್ಲು ಹೊಡೆಯುವುದರಲ್ಲಿ ನಿಪುಣರಾದ ನಾಗಲಾಪುರದ ಕಳ್ಳ ರ 'ತಾಟಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿತ್ತು. ಕಳ್ಳರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ತಂಡವನ್ನು ಮುತ್ತಿದರು. ಗುತ, 

ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ತಿಳಿಯಿತು. ಕದಿಯಲು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ. ಎಂದರು. ಚಿನ್ನದ 

ನಾಣ್ಯಗಳ ಚೀಲವಿರುವುದನ್ನು ತಿಳಿದು ಅದನ್ನು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಎಸೆದು ಬಿಡಿ ಎಂದರು. 

ಆದು ದೇವರ ಹೆಣ, ಉತ್ಸವಗಳಿಗಾಗಿ ವಿನಿಯೋಗವಾಗಬೇಕಾದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ, 

ದೇವರ ಹೆಣವನ್ನು ಅವನೇ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಎಂದು ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತರಾಗಿ ದರ್ಬಾರ್ 

ರಾಗದಲ್ಲಿ "ಮುಂದುವೆನಕ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿದರು. 

ಅಗ್ರ ತಃ ಪ ಪೃ ಷ್ಠ ತಕೆ ಶೈವ ಪಾಶ್ಚ ೯ತಶ್ವ ಮಹಾಬಲೌ | 

ಹ್ತ ಮ “ಧ್ಯಾನಾ pi ಕ್ರ್ಯೇತಂ ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮ ಣೌ ॥ 

ಈ ರಾಗದ ಪಲ್ಲವಿಯು ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ನೆನಪಿಗೆ ತರುತ್ತದೆ. ಓ ರಾಮ, ಮುರ 

ಮತ್ತು ಖರ ಹರನೇ, ಲಕ್ಷ್ಮಣನ ಸಹಿತ ಬೇಗ ಬಂದು ಕಾಪಾಡು ಎಂದು ಕೃತಿಯ 

ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕೂಡಲೇ ಇಬ್ಬರು ತರುಣರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಕಳ್ಳರ ಮೇಲೆ ಶರವರ್ಷ 

ಕರೆದರು. ಕಳ್ಳರು ಜೀತರಾಗಿ ಓಡಿಹೋದರು. ತರುಣರು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಸವಿತಾಪಕ್ಕೆ 

ಬಂದು ಕಳ್ಳರ ಭಯ ಹೋಯಿತು ಎಂದು ಹೇಳಿ ಅದ್ದ ಶ್ಯರಾದರು. ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು 

ಮುಂದುವರಿಸಿ ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಒಂದು ಹಳ್ಳಿಯನ್ನು ತಲುಪಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಛತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ 
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ತಂಗಿದರು. ಕಳ್ಳರು ಭೀತರಾಗಿ ತಂಡವನ್ನು ದೂರದಿಂದ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದು 

ಬೆಳಗ್ಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಅಡ್ಡ ಬಿದ್ದು ಬಾಣದ ಮಳೆ ಸುರಿಸಿದ ಆ ತರುಣರು ಯಾರು 

ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಅವರು ರಾಮಲಕ್ಷ್ಮಣರೇ ಇರಬೇಕೆಂದು ಗ್ರಹಿಸಿ ಆನಂದ ಪರವಶ 
ರಾಗಿ ಸಾರಂಗರಾಗದಲ್ಲಿ (ಆದಿ) ಎಂತ ಭಾಗ್ಯಮೋ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹಾಡಿ, ಕಳ್ಳರ 

ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶಂಸಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ರಾಮನಾಮ ಉಹದೇಶವಿತ್ತು, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯ ಜನ 

ರಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. 

ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಂು---೧೮೪೫ರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಪತ್ನಿಯು ಕಾಲವಶ 
ರಾದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಅವರು ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ಹಿಂದಿನ ದಶಮಿಯ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 

ಸುಂದರಸ್ತಪ್ನವಾಯಿತು. ಅದರ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಹಾನಾರಾಗದ «ಗಿರಿವೈ.ನೆಲ” ಎಂಬ 

ಸ್ಟ್ರತಿಯಲ್ಲಿ ಅಮರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀರಾಮಚಂದ್ರನು ದರ್ಶನವಿತ್ತು 

ಇನ್ನು ಹತ್ತುದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ತನ್ನ ಸಾನ್ನಿ ಧ್ಯಕ್ಕೆ ಕಕೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಮಾತು 

ಕೊಟ್ಟನು. ಮಾರನೆಯ ದಿನವಾದ ಪುಷ್ಯಶುದ್ದ ಏಕಾದಶಿ ರಾತ್ರಿ ಭಜನಾನಂತರ 

ಅಲ್ಲಿದ್ದವರನ್ನು ಕುರಿತು “ ಬರುವ ಪುಷ್ಯ ಬಹುಳ ಪಂಚಮಿಯ ದಿನ ಒಂದು ಅದ್ಭುತವು 

ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಕೃಷೆ ಮಾಡಿ ಬರಬೇಕು * ಎಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡಿ 

ಕೊಂಡರು. ಚತುರ್ಧಿಯ ದಿನ ಪರಮಹಂಸ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದೇಂದ್ರಸ್ನಾ ಮುಗಳಿಂದ 

ಸನ್ಯಾಸಾಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ನಾದಬ್ರಹ್ಮಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಾದರು. ನಂತರ 

ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ “ ನಾಳೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗಂಟಿಗೆ ಶ್ರೀರಾಮನು ನನ್ನನ್ನು ಈರೆ 

ದೊಯ್ಯುತ್ತಾ ನೆ. ಈಗಿನಿಂದ ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಭಜನೆ ಮಾಡಿ” ಎಂದರು. ಈ 

ಸುದ್ದಿಯು ಬಹು ಬೇಗ ಹರಡಿ, ಮಾರನೆಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಜನಸಂದಣಿ ಸೇರಿತು- 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಎತ್ತರವಾದ ಪೀಠದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತರು. ಅವರ ತಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ 

ಉಮಯಾಳ್ರುರಂ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಸುಂದರಭಾಗವತರು, ಕಾಂಚಿ 

ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿ, ವಾಲಾಜಪೇಟಿ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತರು, ತಿಲ್ಲೆ ಸ್ಕಾ ನಂ 

ರಾಮಯ್ಯಂಗಾರ್, ಅಯ್ಯಾಭಾಗವತರೂ, ತಹೆಸೀಲ್ಲಾ ಥ್" ಶ್ಯಾಮರಾಯರು ಹಾಜರಿ 

ದ್ದ ರು. ಆ ದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ವಾಗಧೀಶ್ವರಿರಾಗದ (ಆದಿ) ಪರಮಾತ್ಮುಡು 

ಮತ್ತು ಮನೋಹರಿರಾಗದ (ರೂಪಕ) ಪರಿತಾಸಮು ಎಂಬ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಹಾಡಿ 
ದರು. ಸಮಯವು ಸವಿನಾಫಿಸಿತು. ಅವರು ಯೋಗ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತರು. 

ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೌನ ಆವರಿಸಿತು. ಹೇಳಿದ್ದ ವೇಳೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು ನಾದವು ಅವರ 

ಶಿರಸ್ಸಿನಿಂದ ಹೊರಟತು. ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ದಿವ್ಯಜ್ಯೋತಿಯು ಹೊರಟು ಎಲ್ಲರೂ 

ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಉತ್ತ ರಕ್ಷೆ ಹೋಗಿ ಅದೃಶ್ಯವಾಯಿತು. ನಂತರ ಅವರೆ 

ದೇಜಿವನ್ನು ಸಕಲಗೌರವ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದೊಡನೆ ಕಾವೇರಿಯ ತೀರಕ್ಕೆ ತೆಗೆದು 

ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅವರ ಇಜ್ಜೆಯಂತೆ ಗುರು ಸೊಂಟ ನೆಂಕಟರಮಣಯ್ಯನವರ 

ಸಮಾಧಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 
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ಸಮಾಧಿ ಉತ್ಸವ ತಿರುವೈ ಯ್ಯಾರ್ ಎಂದರೆ ಐದು ನದಿಗಳು ಎಂದರ್ಥ. 

ನೆನ್ನಾರ್, ವೆಟ್ಟಾರ್, ಕುಡಮುರುಟ್ಟ, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕೋಲರೂನ್ ನದಿಗಳು 

ಒಂದಳ್ತೊ ದು ತಾತಾ ಸುಮಾರು ಆರು ಮೈಲಿ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 

ಹರಿಯುತ್ತ ವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಪ್ತಸ್ಥಾನ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜನವರಿ 

ಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತ್ಯಾಗರಾಜ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಈ ಸ್ಥಳವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ 

ವರ್ಷವೂ ಈ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಮಂದಿ ಯಾತ್ರಿಕರೂ, ಭಕ್ತರೂ 

ಬರುತ್ತಾರೆ. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಯಿತು. 
ತಾವು ಸಿದ್ದಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅರವತ್ತು ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ 
ಹೆರಡುವುದೆಂದು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿ 

ವರ್ಷ ಪುಷ್ಯ ಬಹುಳ ಪಂಚವಿ:ಯ ದಿನ ಅವರ ಉಮಯಾಳ್ಪುರಂ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು 

ಇತರರು ಅವಕ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ, ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಆರಾಧನೆಯನ್ನು 
ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ವೇಗಭರಿತರಾಗಿ ಕಣ್ಣಿ ಕ್ಲೀರು 
ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಹಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ವಾಗದಷ್ಟು ದುಃಖಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 
೧೯೦೩ ದ ಆರಾಧನೋತ್ಸ ವದ ಸ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. 
ತಿಲೆ ಛ್ಸಸ್ಥಾ ನಂ ಪಂಜು ಭಾಗವತರು, ನರಸಿಂಹ ಭಾಗವತರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿಟೀಲುವಾದಕ 
ತಿರುಚಿ ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ ಏಳ್ಳೆಯವರೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉತ ಶ್ಸವವನ್ನು ವಿಜ್ಲಂಭಣೆ 
ಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ಮೊದಲು SE ಬೆಂಗಳೂರು ಹ್ ತ ಮ್ಮನವರು 'ತಮ್ಮ 
ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ೧೯೨೫ ಸುಂದರವಾದ ದೇವಾಲಯ 
ವನ್ನು ಕಟ್ಟ ಸಿ ಅಮರಕೇರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆರು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂಡೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ 
ಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. 

ಈ SiH ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯು ತಿರುವೋಟ್ಟ 
ಯೂರು ಎಸ್. ಎ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ 'ಅಯ್ಯರ್ರವರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. KER, 
ಸುತ್ತಲೂ ಕಟ್ಟಡದ Wi, ಹಾಕಲು ತೋಡುತ್ತಿ ದ್ದಾ ಗ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರ 
ವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾಧಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ ತೋಡ 
ಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸ ಳದವರಿಂದ ಹೆ ವಿಧವಾದ ಸಲಹೆ 
ದೊರಕಲಿಲ್ಲ "ತಾವೇ ಧೈರ್ಯಮಾಡಿ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತೋಡುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು. 
ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳವಾಗಿ ಕನಡದ ನಂತರ ಆ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಸಾಂಬ್ರಾಣಿ ವಾಸನೆ 
ಹೊರಟಿತು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳ ತೋಡಬಾರದೆಂದು ಯೋಚಿಸಿ ಸೆ ಸ್ತಿ ಭಾರವನ್ನು 
ಹಾಕಿಸಿ ಕಟ್ಟ ಡದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ದಿವಂಗತ ಸರಿ 
ವೈದ್ಯನಾಥ pC ತಮ್ಮ ಒಬ್ಬ ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಸಮಾಧಿಯ ಬ 
ಸಮಾಸದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸ ಸಂಧ್ಯಾವಾಡನೆ `ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ರಾಮ 
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ರಾಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಯಾರೂ ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. 

ಸಮಾಧಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಶಬ್ದ ವು ಹೊರಟರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿದರು. 

ತ್ಯಾಗಬ್ರಹ್ಮೆ ಆರಾಧನ ಮಹೋತ್ಸವ ಸಭೆಯು ೧೯೪೦ ರಿಂದ ವಾರ್ಷಿಕ 

ಉತ್ಸವವನ್ನು ತಿರುವೈ ಯ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಿದೆ ಇಂದು ಇದು 

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಧಿಯು ಸಾವಿರಾರು ಸಂಗೀತಗಾರರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ 

ಕೇಂದ್ರ. ಸಂಗೀತ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಅವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ 

ವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆದು ಜನ್ಮಪಾವನಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂಬ ಪವಿಶ್ರ 

ಕ್ಷೇತ್ರ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಸಂಗೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಕೃತಿಗಳು ಭಾವ, 

ರಾಗ ಮತ್ತು ತಾಳಗಳ ತ್ರಿವೇಣಿ ಸಂಗಮ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಭಾವ, ಸಾಹಿತ್ಯ 

ಭಾವ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಭಾವಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿವೆ. ಅವರು ಸಂಸ್ಕತ, 

ತೆಲುಗು, ತಮಿಳು, ಹಿಂದೀ, ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರು. ಆಗಂತುಕರು 

ಬಂದಾಗ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅವರವರೆ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಭಾಷಿಸುತ್ತಿದರು. ನಾದ 

ವಿದ್ಯಾಮರ್ಮವನ್ನ ರಿತು, ಸಮಕಾಲೀನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು, 

ಭೂಲೋಕದ ನಾರದರಿಸಿಸಿಕೊಂಡು, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗಳ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಸಂಗೀತದ 

ಕಂಪನ್ನು ಬೀರಿ, ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಸೌಧವನ್ನು ರತ್ನಮಯವಾಗಿ ಬೆಳೆಗಿಸಿದ 

ಮಹಾಪುರುಷರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೊಡುಗೆ--ಕರ್ಣಾಟಕ 

ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೊಡುಗೆ ಅಮೂಲ್ಯ ಹಾಗೂ ಅಪಾರವಾದುದು. 

ಪುರಂದರದಾಸರಿಂದ ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಳಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಗೀತವು ತನ್ನ ಕೀರ್ತಿ 

ಶಿಖರವನ್ನು ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮಹಾಸಾಧನೆಗೆ ಇವರು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ 

ಕಾರಣ. ಇತರರ ಕೃತಿಗಳಿಗಿಂತ ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ 

ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಮನೋರಂಜಕವಾದುವು. ಪಂಡಿತ ಪಾಮರರಾದಿ 

ಯಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಆನಂದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತ, ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿ ಎಂಬ ಗುಣತ್ರಯಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದ 

ರಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ವಿಕಾಸಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾದ 

ಮತ್ತು ಗಮಕವಿರುವ ಸ್ವರಗಳ ಸಮತೋಲನವಿದೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ರಾಗ ಸೌಂದರ್ಯದ ವಿವಿಧೆ ಸ್ವರೂಸಗಳನ್ನೂ, ಭಾವವನ್ನೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗಳು ವೈವಿಧ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರಂಜಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಸಂಗೀತ 

ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿರಬೇಕಾದ ಸಕಲ ನಿಧೆವಾದ ಅಲಂಕಾರಗಳು ಅಂದರೆ ಮಧ್ಯಮಕಾಲ 

ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಗತಿಗಳು, ಅಂತ್ಯಪ್ರಾಸ, ಅನುಪ್ರಾಸ, ಶಬ್ಬ್ರಾಲಂಕಾರ, ಯಮಕ, ರಾಗ 

ಮುದ್ರೆ, ಶ್ಲೇತ್ರ ಮುದ್ರೆ ಮುಂತಾದುವೆಲ್ಲವೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಅತ್ಯಧಿಕ ಸಂಖ್ಯೆ 
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ಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿರಚನೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಇವರ ಪ್ರ ತಿಭೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಇವರ ಘನರಾಗ 

ಪಂಚರತ್ನ ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಾದುವು. ನಾದ ರಚನೆಯು ಇವರ ಫೆ ಯಲ್ಲಿ 

ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಸೃತಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಶಿಷ್ಟ ವ್ಯಾವಹಾರಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಹಲವು ತತ್ವಗಳನ್ನು, ಉತ್ತಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಸರಳ ಸುಂದರವಾಗಿ 

ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೃತಿಗಳು ಬಹುವಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿವೆ. ಸಂಗೀತದ ಶೈಲಿಯು 

ಸುಂದರ, ಲಲಿತ ಹಾಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು ಹೈದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿದೆ. ರಾಮಭಕ್ತಿ 

ಮತ್ತು ನಾಡೋಪಾಸನೆ ಇವರ ಸಂಗೀತದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು 

ಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದ ರೀತಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಸುಮಾರು ೨೧೧ ರಾಗ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ೨೪,೦೦೦ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚೆಸಿದರೆಂದು ಪ್ರ ತೀತಿ 

ಇದ್ದರೂ ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವುದು ೧೦೦೦ ಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಹಲವು 

ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಭಕ್ತಿಯ ರಸಾವೇಶ ಉಂಟಾದಾಗ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿ 

ದ್ದರು. ಆಶುಕನಿತೆ ಅವರಿಗೆ ಕರತಲಾಮಲಕವಾಗಿತ್ತು. ಏಕಾದಶಿ ಮತ್ತು ಇತರ 

ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹೆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಒದಗುತ್ತಿ ದ್ಹುವು ಗುರು ಹಾಡಿದ ಕೃತಿ 

ಗಳನ್ನು ಶಿಷ್ಯರು ತುಳಪತ್ರದ ಮೇಲೆ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಒಬ್ಬ ಶಿಷ್ಯನು ಪಲ್ಲವಿಗೆ 

ಗಮನಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವರಸಹಿತ ಬರೆದು ಕಾವೇರಿ ತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ 
ಮನದಟ್ಟುಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನು. ಮತ್ತೊಬ್ಬನು ಅನುಪಲ್ಲನಿಯನ್ನೂ, ಮೂರನೆ 
ಯವನು ಚರಣವನ್ನೂ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತನಾದ ಮತ್ತೊ ಬ್ಬನು 
ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮಾರನೆಯ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಶಿಷ್ಯರೂ ಸೇರಿ 
ಕೃತಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಕಲಿತು ಗುರುವಿನ ಮುಂದೆ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗೆ 
ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕು ಶಿಷ್ಯರ ತಂಡಗಳು ಬೇರೆಬೇರೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪಾಠ ಮಾಡಿ ಒಪ್ಪಿಸು 
ತ್ತಿದ್ದರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ನಮಗೆ ಬಂದ ರೀತಿಯಿದು. 

ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿ--ಕೃತಿ ಎಂಬ ಈಗಿನ ಸಂಗೀತ ರಚನಾ ವಿಶೇಷವನ್ನು 
ಪರಿಪಕ್ವ ಗೊಳಿಸಿದ ಕೀರ್ತಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ೧೬ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲೇ 
ಪುರಂದರದಾಸರು ವಾಸುದೇವನ ನಾಮಾವಳಿಯ ಮತ್ತು ಸತತ ಗಣನಾಥ ಎಂಬ 
ದೇವರ ನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೃತಿ ಎಂಬ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಯನ್ನೂ ಕೀರ್ತನೆ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ವನ್ನೂ 
ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಸುಸ್ವರಂ ಸುರಸಂ ಚ್ಛೈವ ಸುರಾಗಂ ಮಧುರಾಕ್ಷರವ್ | 
ಸಾಲಂಕಾರಂ ಸುಪ್ರಮಾಣಂ ಷರ್ಡ್ವರ್ಯಂ ಗೀತಲಕ್ಷಣವರ್ ॥ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಈ ಆರು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು 
ರಚಿಸಿದರು. ಸೊಗಸುಗಾ ಮೃದಂಗತಾಳಮು ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ, ಕೃತಿ ಎಂಬ ಪದ 
ವನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. “" ಯತಿ ವಿಶ್ರಮ ಸದ್ಭಕ್ತಿ ವಿರತಿ ದ್ರಾಕ್ಸ್ಟಾರಸ 
ನವರಸಯುತ ಕೃತಿ ಚೇ? ಬಂದಿದ್ದಾ ರೆ. 
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ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು 

ಅಮೂಲ್ಯ ಕೊಡುಗೆ. ಇದು ಅವರು ಸಾಧಿಸಿದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ 

ಸುಧಾರಣೆ. ಇದರಿಂದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತವು ಸ್ತೋತ್ರರೂಪದಿಂದ ಕಲೆಯ 
ಔನ್ನತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಸಂಗತಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಂಗೀತವು ಮನ 
ಮೋಹಕ ಹಾಗೂ ಆನಂದದಾಯೆಕವಾಯಿತು. ಬೇಸರಹೋಗಿ ಕುತೂಹಲವು 

ಆವಿರ್ಭಾವವಾಯಿತು ಮಾನವನಿಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಮೋಹ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ 

ಎಂಬುದನ್ನರಿತು ಸಂಗತಿಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯಿಂದ ಸಾಹಿತ್ಯಭಾವ ಮತ್ತು ರಸಭಾವ 

ಗಳು ಪ್ರ ಕಾಶಗೊಳ್ಳುವಂತಹೆ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ರಮ್ಯುಗೊಳಿ 

ಸಿದರು. 

ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಸಂಗತಿಗೆ ಪ್ರಯೋಗ ಅಧವಾ ಗಮಕಾಲಪ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು. 

ಸಂಗತಿಗಳು ಕೃತಿಗೆ ಸೌಂದರ್ಯ ವೀಡುವ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳು. ಇವು ತರಂಗಗಳಿದ್ದಂತೆ 

ರಾಗದ ತರಂಗಗಳು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಗತಿಯೂ ಒಂದು ಅಲೆ ಅಥವಾ ಮೆಟ್ಟಲಿ 

ನಂತಿದ್ದು ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದರ ಮುಂದುವರಿದ ರೂಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ರಾಗ ಭಾವ 

ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾವಗಳೆರಡೂ ಮಿಳಿತವಾಗಿ, ರಾಗಭಾವದ ವಿವಿಧ ಸ್ವರೂಪಗಳು 

ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ ವಿಶೇಷಾರ್ಥಗಳು ಸಂಗತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ 

ಬರುತ್ತವೆ. ಇವು ತಾಳದ ಚೌಕಟ್ಟನಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿವಿಧೆ ತರಂಗಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ರಾಗಭಾವ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಹಿತ್ಯಭಾವ ಸಂಗತಿಗಳೆಂದು ಎರಡು ವಿಧ. 

ತೋಡಿರಾಗದ ಕೊಲುವ ಮರಗದಾ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಲಲಿತಕು ಸೀತಕು ಎಂಬುದರ 

ಸಂಗತಿಗಳು ರಾಗಭಾವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ. ಮಾರುಬಲ್ವ್ಯ (ಶ್ರೀರಂಜನಿ) 
ಎಂಬ ಕ್ಲತಿಯ ಪಲ್ಲವಿಯ ಸಂಗತಿಗಳು ಸಾಹಿತ್ಯಭಾವ ಸಂಗತಿಗಳಿಗೆ ನಿದರ್ಶನ. 

ಸಂಗತಿಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಕಾಸಗೊಂಡು ಮುಂದುವರಿದು ಕೊನೆಯ 

ಸಂಗತಿಯು ರಾಗದ ಸೌಂದರ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ಸಾಹಿತ್ಯಭಾವ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವ 

ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರೆಂದರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರೊಬ್ಬರೇ. ಅವರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಕಾಲ ಸಂಗತಿ 

ಗಳು, ಮಧ್ಯೆಮಕಾಲ ಸಂಗತಿಗಳು ಮತ್ತು ದ್ರುತಕಾಲ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. ಸುಲಭ 

ವಾದುವೂ ಕಷ್ಟಕರವಾದುವೂ ಇವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಉತ್ತಮವಾದ ರವೆ 

ಜಾತಿ ಶಾರೀರವಿರಬೇಕು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಂಗೀತದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಚಕ್ಛನಿರಾಜ 

ಮಾರ್ಗಮು ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಪಲ್ಲವಿ (ಖರಹರಪ್ರಿಯ), ಮಾಜಾನಕಿ ಜೆಡಪೆಟ್ಟಕ 
(ಕಾಂಭೋಜಿ), ಶ್ರೀರಘುವರ (ಭೈೈರವಿ), ಜೇಸಿನಡೆಲ್ಲ ಮರಚಿತವೋ (ತೋಡಿ), 

ದಾರಿನಿ ತೆಲುಸುಕೊಂಟಿ (ಶುದ್ಧಸಾವೇರಿ) ಮುಂತಾದ ಕೃತಿಗಳು ನಿದರ್ಶನ. ಈ 

ಸುಧಾರಣೆ ಒಂದೇ ಸಂಗೀತ ಸ್ಟೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸ್ಥಾನ 
ಡೊರಕಿಸಿದೆ. 
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ಸಾಹಿತ್ಯ--ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಂಗೀತ ರಚನೆಯ ಮಾಡ 
ರಿಯ “ಮಾತು” ಆಗಿದೆ. ಸುಲಭ, ಸರಳವಾದ, ಮನೋಜ್ಞ ವಾದ ಭಾಷೆ, ಲಲಿತ 
ವಾದ ಪದಬಂಧ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕತೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳಿಂದ ಆವರ ಕೃತಿಗಳು ಆಕರ್ಷ 
ಜೀಯವಾಗಿವೆ ಉನ್ನತ ಧ್ಯೇಯಗಳು, ಸತ್ಯಸಂಗತಿಗಳು, ಭಾವನೆಗಳು ಉಪಮಾನ 
ಗಳು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಇವೆ ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ತತ್ನ ಶ್ರಗಳನ್ನು ಸ ಸರಳಶೈೈ ಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಿಗೆ 
ಅರ್ಥವಾಗುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಅವರ ಕೃತಿಗಳಿಗೆ ತ್ಯಾಗಬ್ರ ಚ ಪ 
ನಿಷತ್ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಮಾನವನ ಸ್ರ ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೂ ಅವರ ಕ್ಛ್ರ ತಗಳ ಉತ್ತ ರ 
ವಿಜಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಮಬದ್ಧ: ತೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತ ಜೆ, ಸಲ್ಲವಿಯು. ಬ 
ವಿಷಯೆದ ಸೂತ್ರದಂತಿದ್ದು , ಅನುಪಲ್ಲನಿಯು ಅದರ ಅವ್ವ ತ್ತಿ ಯಾಗಿ, ಚರಣವು ಆ 
ವಿಷಯದ ಭಾಷ್ಯ ದಂತಿದೆ. ಉದಾ : ಪ್ರ ತಾಸವರಾಳರಾಗದ. ವಿನನಾಸಕೊನಿಯುನ್ನಾ 
ಮುರ ಎಂಬ ಕೃತಿಯ ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ “ ೬ ರಾಮ, ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಕೇಳುವ ಆಸೆ 
ಯುಳ ಕೈವನಾಗಿದ್ದೆ "ನೆ * ಅನುಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ “ ನಿನ್ನ ಇಂಪಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವ 
ಸೆಯಾಳ್ಳ ವನಾಗಿದ್ದೆ ನೆ” ಎಂದೂ, ಆ ಮಾತು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಚರಣ 
ತ ಐವರಿಸಿದ್ದಾ ಕಿ ಇವರ ಕ ತಿಗಳು ರಾಮಾಯಣಕ್ಕೆ ಸ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಶಿ ಶ್ರೀರಾಮನೇ 
ಪರಬ್ರ ಹ್ಮ ಎಂಬ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪ್ರ ತಿಪಾದಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

SE ಸಂಗೀತದಲ್ಲು ಮಧ್ಯೆ ಮಕಾಲದ ಪ್ರಾ ಮುಖ ತೆಯನ್ನು ಬೆಳಕಿಗೆ 
ತಂದವರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಮೊದಲಿಗರು. ಇನರು ಬಳ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆಮಕಾಲ 
ಇವೆರಡರಲ್ಲೂ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ.  ವಿಳಂಬಕಾಲದ ಕೃತಿಗಳು ರಾಜ 
ಗಾಂಭೀರ್ಯದ ನಿಧಾನದ ಸಂಗೀತದಿಂದ ತುಂಬಿವೆ ಮತ್ತು ಹೃ ದಯಂಗಮವಾಗಿವೆ. 
ಉದಾ : ಓ ರಂಗಶಾಯಿ, ಮೇರು ಸಮಾನ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರಶಯನ ಆದರೆ ಇವರ 
ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದ ಕೃತಿಗಳು ಗಾಯಕರಿಗೂ ಶೊ ್ರೀತ್ಸಗಳಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶೈಲಿಯು ಸರಳ ಸುಂದರವಾದುದು. ಪಂಡಿತ ಪಾಮರ ರಂಜಕ 
ವಾದ ಇವರ ಕ್ಟ್ರ ತಿಗಳ ಸಾಹಿತ ವು ಸರಳವಾಗಿದ್ದು ರಸಭಾವವು ಕೆನೆಯಂತೆ ತೇಲುತ್ತಿರು 
ತ್ತದೆ. ರಾಗದ ವೈತಿಷ್ಟ ವನ್ನು ನಾವು ಕಷ್ಟ ಪಟ್ಟು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಾಹಿತ್ಯ ದ 
ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾದದ ತಿಂತಿಣಿ ಇದೆ. ತ ಕ ತಿಗಳೂ ಶುದ್ಧ ಸಂಗೀತದ ಭಾಷಿ 
ಯಾಗಿವೆ. ಅಕ್ಷರ ಜೋಡಣೆಯಲ್ಲಿ ಗತಿ ಒಂದು ವಯ ನ್ನು ಹೊಂದಿ, ಕುಂಟಿಡೆ, 
ಎಡರದೆ, ತೊಡರದೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಧವಾ ಸ್ವರಗಳು ಮನಮೋಹಕವಾಗಿ ಓಡುತ್ತವೆ. 
ಇ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿದ್ದು ಗಮಕ ಮತ್ತು ತತ ಪುಷ್ಟಿ ಗೆ ಅಪಾರ ಅವಕಾಶವಿದೆ. 
ರಸಭಾವದ ವೃಷ್ಟಿ ಯಿಂದ ಇವರ ` ಕೃತಿಗಳನ್ನು ದ್ರಾಕ್ಟಾ. ರಸಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಬಹುದು. 
ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿರಾಗ ಎವರಿಮಾಟ, ನಾಮರಾಜದ ಶೌಂತಾಮುಲೇಕ, ತೋಡಿರಾಗದ 
ಚಾ ಮರಗದ, ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗದ ಸ ಸಹೆಜಗುಣರಾಮ, ಖರಹರಪ್ರಿ ಯ ರಾಗದ 

ಕೃನಿರಾಜ ಮಾರ್ಗಮು ಇವರ ಶೈಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ. 
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ಇವರ ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತೆ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಲವು ಅಂಶಗಳಿವೆ. 
ಸಂಗೀತ ವಿಮರ್ಶೆ, ಇದನ್ನು ಸಾಧಕ ಮಾಡುವ ಉತ್ತಮ ವಿಧಾನ, ಸಂಗೀತವೇ 

ಒಂದು ಯೋಗ ಸಿದ್ದಿ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಾಧೆನ ಎಂಬ ವಿಚಾರಗಳಿವೆ. ನಿದೆ ದ್ರಯನ್ನು 

ನಿರಾಕರಿಸಿ, ಮುದ್ದಾ' ಗ ತಂಬೂರಿಯನ್ನು ಹಿಡಿದು, ಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ, ಶುದ 

ವಾದ ಸ್ವರದಿಂದ ವೇಳಿ ತಪ್ಪದೆ ಧ್ಯಾ ನಿಸಚೇಕು ಪರಿಶುದ್ಧ ವಾದ ನಡವಳಿಕೆ, ಸ್ವರ 

ಶುದ್ಧಿ A 'ಸಂಪ್ರ ದಾಯ ಶ್ರ ದ ಇವು ಸೇಗೀತಕಲೆಗೆ ಆಧಾರಭೂತವಾಡುವೆಂದು ಸಂಗೀತ 

ಸಾಧಕರಿಗೆ 'ಅಡೀಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ನಾಡೋಪಾಸನೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? 

ಏಕೆಂದರೆ ಶ್ರೀರಾಮನೇ ಸಂಗೀತ. ಸಂಗೀತವೇ ಶ್ರೀರಾಮ. ನಾದವೇ ಪರಮಾತ್ಮ 
ಸ್ವರೂಪ. 

ಭಾಗವತ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಭಕ್ತಿ ಚಳುವಳಿಯು ಸಂಗೀತದ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿ ಯಗೊಳಿಸಿ ಸಮಾಜವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಿದರು. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಹಂಬಲ ಮಾನವ ಸಭ್ಯನಾಗಬೇಕು, ಭಕ್ತನಾಗಬೇಕು, ಮುಕ್ತನಾಗ 

ಬೇಕು ಎಂಬುದು. ಇವರ ಕೃತಿಗಳು ಭವಾಟವಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಲುವವನ ಮನಸ್ಸಿಗಂಶೂ 

ಸಂಜೀವನಿಯಂತಿವೆ. ಇವರು ಸಂಗೀತ ಸಿದ್ಧಾಂತಿಗಳು, ಸಂಗೀತ ಸ್ಮ್ಮ ತಿಕಾರರು, 

ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರಕರು.  ಜನಗಳಲ್ಲಿದ್ದ. ಡಂಭಾಚಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯ 
ವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿ ಖಂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಡೀತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹೃದಯಣದೆ. ಇದು ಅಧರಕ್ಕೆ. 

ಕಹಿಯಾದರೂ ಉದರಕ್ಕೆ ಸಿಹಿ. ನಾದರಸವೆಂಬ: ಅಮೃತವು ಯೋಗ; ಯಾಗ, 

ತ್ಯಾಗ, ಭೋಗಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರಿಂದ ರಾಗರಸಪಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾದೋಪಾಸನೆ 

ಯಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇವರ ಆದೇಶ ತ್ಯಾಗರಾಜರ 

ತ್ಯಾಗವು ತ್ಯಾಗೇನ್ಸೈ ಕೇ ಅಮೃ ತತ್ವ ಮಾನಸುಃ ? ಎಂಬಂತೆ. ಇಹಿಸವಾದುವು 

ಗಳನ್ನು ವಿರಾಕರಿಸಿ ಶ್ರೀರಾಮ ಚಂದ್ರ ನಲ್ಲಿ ಶರಣಾಗತಿ ಮಾಡಿ, ತಷ್ಮು ಜೀವನದಲ್ಲಿ 

ಅನ.ಸರಿಸಿ ತಮ್ಮ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಮೂಲಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ, ಸಾರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ನಾದ 

ಯೋಗಿ ಹಾಗೂ ಕರ್ಮಯೋಗಿ. 

ತಿಟ್ಟೆ ಕೃಷ್ಣಂಯ್ಯಂಗಾರ*--ಕೃಷ್ಣಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರ 
ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು. ಇವರ ತಾತ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾ: 

ವೂರು ಜೆಲ್ಲೆಯ ತಿಟ್ಟೆ ಗ್ರಾಮದವರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಠ ತಿಲ್ಲೆ ಸ್ಥಾನಂ 

ರಾಮಯ್ಯಂಗಾದ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದು ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 
ಮೈ ಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಗಾಯನವನ್ನು ಕೇಳುವ 

ಸುಯೋಗ ದೊರಕಿತ್ತು. ಇವರ ಮಕ್ತಳಾದ ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು 

ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು 

೧೯೦೨ರಲ್ಲಿ ಮೈ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು, ತಂದೆಯವರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. 

ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ, ವೀಣೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ, ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಇವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವೂ 
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ದೊರಕಿತು. ತಮ್ಮ ೧೬ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿರುವೈೆ ಯ್ಯಾರಿನ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಆರಾಧೆನೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಪಾ ನೆಂಕಟರಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರು ವೈದ್ಯನಾಥ 

ಅಯ್ಯ ರ್ರವರ ಪ ನನಾತ್ ಗಳೊಡನೆ ಒಂದು ಗಂಟಿ ಕಾಲ ಹಾಡಿದರು. ೧೯೨೪ರಲ್ಲಿ 

ಮೆ Ra ಆಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು ಮತ್ತು ಬೆಳಗಾಂ ಕಾಂಗೆಸಿ ಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು 

ವಿದ ತ್ಗೋಷ್ಠಿ ಯೊಡನೆ NAN "ಮುತ್ತು ಮಹಾತ್ಮೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ 

ಪ ಪ್ರಶಾಸೆ ಸಡೆದರು. ೧೯೪೬ರಲ್ಲಿ ಜಯಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರು ಇದರಿಗೆ ಗಾನವಿಶಾರದ 

ಎಂಬ ಬಿರುದಪ್ನಿತ್ತು ಗೌರವಿಸಿದರು. ೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ 

ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ, ೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಬಿಡಾರಂ ಪ್ರಸನ್ನ ಸೀತಾರಾಮ ಮಂದಿರ 

ದಲಿ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ ಸಮೆ ಬಳನದಲ್ಲಿ « ಗಾನಕಲಾಸಿಂಧು ? ಎಂಬ ಬಿರುದು, ಗೌರವ 

ಸಂದಿತು. ಇವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಅನೇಕ ಸ್ಮ ಳಗಳಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ಗಾಯನ 

ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯಬದ್ಧ ವಾಡ, ಸತ್ವಪೂರ್ಣವಾದ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆ 

ಇವರದು. 

ತಿನ್ನಿ ತಂ ವೆಂಕಟಿರಾಮಯ್ಯ್ಯರ್---ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚಿ 
ಜಿಲ್ಲೆಯ 3ನ ಯಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ತಮಿಳು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಹೆಸರಾಗಿದ್ದ ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ವೈದ್ಯ ನಾಥಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಮಗನಾಗಿ ೧೯೦೦ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ 

ದರು. ನ ತುರಾಮಯ್ಯರ್ರವನಲ್ಲಿ ಮೃದಂಗವಾದನ ಮತ್ತು ಗಾಯನದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ತಿರುವೈಯ್ಯಾರ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್ರವರಲ್ಲಿ 

ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದು ೧೯೧೨ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮಾಡಿದರು. ಇವರು 
ಅನೇಕ ಗಾಯಕರನ್ನೂ , ಮೃ ದಂಗ ವಿದಾ ್ರಿಂಸೆರನ್ನೊ ಸಿದ್ಧ ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾ ಥ್ರ 

ತಿರುಕ್ಕೋಡಿಕ್ಕಾನಲ್ ಕೃ ಸ ಯ್ಯರ್. (೧೮೫೭-೧೯೧೮) ಕರ್ನಾಟಕ 
ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಟೀಲು ಬ ಮುಖ್ಯ ಪಕ್ಕ ವಾದ್ಯವಾಗಿರಲು ತೊಡಗಿದ್ದು 

ಸುಮಾರು ೧೮೦೦ ರಿಂದ ಎನ್ನಬಹುದು. ಇದು ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಮುಖ್ಯ ಘಟನೆ. ಈ ವಾದ್ಯದ ನಾದಪುಷ್ಟಿ, ಕಮಾನಿನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು 

ದೀರ್ಥವಾಗಿ ನುಡಿಸುವ ಸೌಲಭ್ಯ, ಹೆಗುರವಾಗಿರುವಿಕೆ ಮುಂತಾದ ಗುಣಗಳಿಂದ ಇದು 
ಸಂಗೀತ ಕೇರಿಗಳ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಪಕ್ಕ ವಾದ್ಯ ವಾಗಿದೆ. ಬಾಲುಸ್ವಾ ಮಿದೀಕ್ಷಿತ 

ರಿಂದ (೧೭೮೬-೧೮೫೮) ಮೊದಲಾಗಿ ತಂಪು ಉತ್ಸಾ ಹಿ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಈ ಹ ವನ್ನು 
ಬಹು ತಾಳೆ [ಯಿಂದ ಸಾಧಕ ಮಾಡಿದರು. ಚರ !ಕ ಸಂಗೀತದ ಹಿರಿಮೆಗೆ a ಂತೆ 
ಇದನ್ನು ನುಡಿಸುವ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ನ್ಫೈೆ ಪುಣ್ಯವು ಕ್ರ ಮೇಣ ರೂಪುಗೊಂಡುವು. 
ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರಿನ ನಟ ವಾದಕರ ಕೃಷ್ಣ ಕ್ವ ಯ್ಯರ್ರವರ ಸಾನ ಹಿರಿದಾದುದು. 

ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯುರ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ MMe ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮರುತ್ತುಕ್ಕ ಎಂಬ 
ಗ್ರಾ ಮದಲ್ಲಿ” ೧೫ ಕರ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಕುಪ್ಪು, ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತರು ಹರಿ 
ಕಥಾ ಕಾಲಕ್ಷೇಪದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದು ತಮಿಳು, ಮರಾಠಿ, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತೆಲುಗು ಮತ್ತು 
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ಕನ್ನ ಡೆ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ವೀಣರಾಗಿದ್ದೆರು. ಕ್ಸ ಷ್ದ ನಯ್ಯರ್ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ತಮ್ಮ 

ತಂಡೆಯವರಿಂದ ಪಡೆದು ತಾನ ವರ್ಣಗಳು ವಾಗ್ಗೇ ಯಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಕೊತ್ತ ಹ 

ವೆಂಕಟಿರಾಮಯ್ಯರಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಶಾರೀರ ಸೌಖು ವಿಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಆವರ ಸಲಹೆ 

ಯಂತೆ ಸಾತ್ತ ನೂರು ಪಂಚನದ ಅಯ್ಯರ್ರವರಲ್ಲಿ ಟೀಲುವಾದನವನ್ನು ಕಲಿಯಲು 

ತೊಡಗಿ, ನಂತರ ಆಗಿನ ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಪಿಟೀಲು ಸುಬ್ಬರಾಯರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ 
ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ಸಾಧೆಕ ಮಾಡಿ ಪ್ರವೀಣರಾದರು. 

ಸ್ಸ ಷ್ಹಯ್ಯರ್: ಆಜಾನುಬಾಹುವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಸ್ವರೂಪ ವಕ್ರ ಮತ್ತು 

ಸ್ವಭಾವವೂ ವಿಚಿತ್ರ. ಪ್ರ ತಿ ರಾತ್ರಿ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಸಡಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು. 

ಎಷ್ಟೇ ಕಚೇರಿಗಳ “ಕಾರ್ಯಕ್ರ ಮವಿಡ್ದರೂ ರಾತ್ರಿ ಮೂರರಿಂದ ಏಳರವರೆಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ 

ಮಾಡುವುದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕಮಾನಿನ ಇ ಒಂದು ಎಳೆತದಲ್ಲಿ ೪, ೮, ೧೬, ಜ್ಯೂ 

ಸ್ವರಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದನ್ನು, ಒಂದೇ ತಂತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನೂ ವನಜಾಕ್ಷಿ, 

ಏಿರೀಬೋಣಿ, ಸರಸೂಡ, ಇಂತ ಚಲಮು ಎಂಬ ವರ್ಣಗಳನ್ನು ದಿನವೂ ಅಭ್ಯ ಸಿಸು 

ತ್ರಿ ದ್ದರು. ಮಾಯಾವರಂ ವೀಣಾ ವೈದ್ಯ ನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ರವರಿಂದ ಅನೇಕ ಕ್ಸ ತಿ 

ಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾ ನಭಂಡಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿ ಸಿಕೊಂಡರು. 

"`ಸಕ್ಕವಾದ್ಯ ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಇವರು ಅದ್ವಿ ತೀಯರಾಗಿದ್ದರು. ಮಹಾವೆ ದ್ಯ 

ನಾಧ ಅಯ್ಯರ್, ಪಟ್ಟಣಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆಯ್ಯರ್, ಶರಭಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳು ಮುಂತಾದ 

ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವರ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಇವರ ತನಿ 
ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಇವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತನಿ ಕಚೇರಿಯು ರೂಢಿಗೆ ಬಂದು 

ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಿರುವ 

ಹಾಗೆ ಕೇಳಿಬರುವಂತೆ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 

ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶುದ್ಧವಾದ ನಾದ, ಅಸಾಧಾರಣ ಲಯ 

ಜ್ಞಾ ನ್ಯ, ಅಪಾರ ಮನೋಧರ್ಮ ಇವರ ಪ ಪ್ರತಿಭೆಯ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಾಗಿದ್ದುವು- 

ಇವರು ಪ ಪ್ರವೇಶಿಸದ ಸದಸ್ಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರನ್ನು ಬಕನ ದ ಸಂಸ್ಥಾ ನವಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವರು 

ಮೈಸೂರು ಆಸ್ಥಾನದ 'ಗಾರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರ ರಾಗಿದ್ದರು. ತಿರುನಾಡುತ್ತುರ್ಕ ಮಠದ 

ಪ್ರಮುಖ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಯಾದ ತಿರುಕ್ಟೋಡಿಕಾವಲ್ನಲ್ಲಿ 

ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಹಿರಿಯ ಮಗ ರಾಮಯ್ಯರ್, ಕುಂಭಕೋಣಂ 

ರಾಜಮಾಣಿಕ್ಯಂ ಪಿಳ್ಳೆಯ ಗುರು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ಯರ್, ಶೆಮ್ಮಂಗುಡಿ ನಾರಾಯಣ 

ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ಯರ್ ಮುಂತಾದವರು ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ ಭಾರತೀಯ 
ಸಂಗೀತದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಇತರ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗ 

ರಾಜರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರಿದ್ದರು. ಈ ಶಿಷ್ಯ ರೂ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಮವರೂ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯ 

ಕಾರರೂ, ಸಂಗೀತಗಾರರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮೊದಲೇ 
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ಪಲ್ಲವಿ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ವೈಣಿಕರೂ ಆಗಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ ತೆಲುಗು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸ 

ರಾಗಿದ್ದರು. ಗುರುವಿನ ದೈವಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರಿತು ಪೂಜ್ಯಭಾವನೆ 

ಯಿಂದ ಅವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಅವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯು 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲವರು ದಿವ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರು. ವೀಣಾ 
ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್, ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗವತರೇ ಮುಂತಾದವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ 

ಸೇವೆ ಮಾಡಿದರು. ವಾಲಾಜಪೇಟೆ ವೆಂಕಟರವುಣ ಭಾಗವತರು ತೆಲುಗು ಮತ್ತು 

ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಬಾಸೆಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯ ರನ್ನು ಅವರ ಶಾರೀರ ಮತ್ತು ಗುಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ 

ತಕ್ಕ ಂತೆ ನಡು ಎರಡು ಶಸ ರನ್ನು ಜೊತೆಯನ್ನಾ ಗಿ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ಜೊತೆಗೆ 

೨೦೦ರಷ್ಟು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ರು ಬುದ್ಧಿ ವಂತರಾದ ತಿಷ್ಯ ರು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು 

ಕೃತಿಗಳನ್ನು, ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದರು. ಸ ತುಟಿ ಮತ್ತು ಉಮಯಾಳ್ಪುರಂ ಶಿಷ್ಯರು 

ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. 

ಉತ್ತಮ ಸ್ವರಜ್ಞಾ ನವಿಲ್ಲದವರು ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಬಂದಾಗ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಅವರಿಗೆ 

ಮೊದಲು ದಿವ್ಯನಾಮ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಸಿ ನಂತರ ಇತರ ಟೆ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಈಶಮನೋಕಹರಿ ರಾಗದ “ಶ್ರೀಚಾನಕಿ ಮನೋಹರ] ಆ ಕೃತಿಯನ್ನು 

ತನ್ನ ದಿ ಕಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದೇ ಪದ್ಧ ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ಉಮುಯಾಳ್ಪು ರಂ 
ಸತೋದರರು ಅನುಸರಿಸಿದರು. ತ್ಯಾ ಗರಾಜರು ಪ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು 
ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ರವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ರಚನೆ 
ಯಾಗುತ್ತಿದ್ದುವು. ಅವರ ಶಿಷ್ಠರಲ್ಲಿ ತಂಜಾವೂರು ರಾಮರಾವ್ ಅವರ ಆಸ್ತ 
*ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಂತೆ ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇತರರಿಗಿಂತ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ 
ಹೆಚ್ಚು ಸಲಿಗೆಯಿತ್ತು. ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗಿಂತ ಎರಡು ವರ್ಷ ಚಿಕ್ಕ ವರಾಗಿದ್ದರು. 
ದೈಹಿಕ ಶ್ರ ಶ್ರ ಮವುಳ್ಳ "ಕೆಲಸಗಳನ ನ್ನು "ಗಣಪತಿ? ಎನ್ನಿ ಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ವಾಲಾಜಪೇಟಿ ವೆಂಕಟ 
ರಮಣ ಕು ಮಾಡುತ್ತಿ ದ್ದರು. ಗುರುವನ್ನು ಎಲ್ಲರೊ "ಅಯ್ಯರ್ ವಾಳ್* 
ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು 

ತಾ ಗರಾಜರ ಮೂವತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ತಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ವಾಲಾಜಪೇಟಿ ವೆಂಕಟರಮಣ 
ಭಾಗವತರ ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರ ಬಾಮ ಪುತ್ರ "ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತರು ಸಂಗೀತ 
ಪ್ರ ಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಹದುಪಕಾರ” ಮಾಡಿದ್ದಾ ಜಿ ನ ರುಣ ಭಾಗವತರು ಸಂಸ್ಕೃತ 
ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸ ಸರಾಗಿದ್ದರು.. ಗುರುವಿನ ರಚನೆಗಳನ್ನೂ , ಗೇಯೆನಾಟಕ 
ಗಳನ್ನೂ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಂದ ಬರೆದಿಟ್ಟು ಕೊಂಡರು. ಇವರಿಬ್ಬರೂ ತ್ಯಾಗರಾಜರ 
ಜೀವನ ಚರಿತೆ: ಯನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದಿಟ್ಟ ರು. ವೆಂಕಟರಮಣ ಭಾಗ 
ವತರು ೨೬ ತನಗ, | ಕಾಲ ಗುರುವಿನ ಸಂಗಡವಿದ್ದರು. ಇವರ ಪುತ್ರ ರಾದ ಕೃಷ್ಣ 
ಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತರು ಹಲವು ಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ಸ್ತ ಕ್ವರಜತಿಗಳನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾ 3 ಇರ 
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ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಊಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಹೆತ್ತು ಕ್ಲತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡು 
ಕ್ರಿದ್ದರು. ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ೩೬೦೦ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡ 
ಬಂದರು. 

ಮುಖ್ಯ ಶಿಷ್ಯ ಪರಂಪರೆ 

ತ್ಯಾಗರಾಜ 

| | 
ವೀಣಾ ಸುಬ್ಬರಾಯ ಮಾನಂಬು ವಾಲಾಜವೇಟಿ ಪ್ರ ಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ 

ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಚಾವಡಿ ವೆಂಕಟಿರಮಣ ಭಾಗವತರು 

(ವಾಗ್ಲೆ ಯ (ವಾಗ್ಗೇ ಯೆ ವೆಂಕಟಸುಬ್ಬ ಭಾಗವತರು (ವಾಗ್ಗೇಯ 

ಕಾರ) ಕಾರ) ಅಯ್ಯರ್ (ವಾ ಗ್ಗೆ ೇಯಕಾರ) ಕಾರ) 

ವೀಣಾ ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯೈರ್ 

| | | 
ತಿರುವೋಟ್ರೀಯೂರ್ ಕೊತ್ತವಾಸಲ್ ಫಿಡಲ್ ER 

ತ್ಕಾಗಯ್ಯರ್ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪೊನ್ನು ಸ್ವಾಮಿ (ಸಲ್ಲವಿ ವಿರ್ದ್ವಾ) 

ಅಯ್ಯರ್ 

ಸುಬ್ಬರಾ ಯಶಾಶ್ರಿ 

W 
| | 

ಅಣ್ಣಾ ಸ್ಟಾಮಿಶಾಸ್ರ್ರಿ ಶೋಭನಾದ್ರಿ ಚಂದ್ರಗಿರಿ ರಂಗಾಚಾರ್ಗು 

| (ಫಿಡಲ್ ವಿದ್ವಾಂಸರು) 
ತಿಂಗರಾಚಾರ್ಲು ಸಹೋದರರು 
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ತಿರುಮೋಟ್ರ,೦ಶಖಾರು ತ್ಯಾಗಂಯ್ಯಾರ್ (೧೯ನೆ ಶ)--ತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್ರವರು 
ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜರ ಮುಖ್ಯಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ವೀಣಾ ಕುಪ್ಪೆ ಯ್ಯರ್ರವರ ಮಗ. 

ತಂದೆಯಂತೆಯೇ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ ಮತ್ತು ವಾಗೆ ಗ್ಲೇಯಕಾರ ೧೦೮ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಕ್ರ ಕೈತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸಂಕೀರ್ತನ ರತ್ನಾ ವಳಿ' ಎಂಬ 'ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ತಂದೆ 

ಕುಪ ಪ್ರಯ್ಯರ್ರವರ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಲ್ಲವಿ ಸ್ವರಕಲ್ಪ ವಲ್ಲಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು 

ಪ್ರ ನಟಿಸಿದರು. a ಎಂಬ ಅಂಕಿತದಲ್ಲಿ" ಅನೇಕ ವರ್ಣಮತ್ತು 

ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಪ್ರಖ್ಯಾತವಾಗಿವೆ. 

ತಿರುಮೋಟ್ರಿ ಯೂರು ಪಂಚರತ್ನಂ--ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜರು (೧೭೬೭-೧೮೪೭) 
ಮದ್ರಾಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆರು ವೆ ಸ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ತಿರುವೋಟ್ರ ಯೂರಿಗೆ 

ಭೇಟ ಇತ್ತರು. ಇದು ಅವರ ಪ್ರ ಮುಖ ಶಿಷ್ಯ ವೀಣಾ ಕುಪ ಸ್ಪಯ್ಯರ್ರವರ ಊರು." 

ಆ ಊರಿನ ತ್ರಿಪುರ ಸುಂದರಿ ನಿಯ ತ್ತಿ ಶಧಿಯನ್ನು 'ಸೈದರ್ತಿಸಿದಾಗ ಆನಂದ 

ಪುಳಕಿತರಾಗಿ ಐದು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಇಷ್ಟ ಜು 

ಸುಂದರಿ ನೀ ದಿವ್ಯರೂಪಮು ಇಷ್ಟ ಕಲ್ಯಾಣಿ — ಆದಿ 

ಸುಂದರಿ ನನ್ನಿಂದರಿಲೋ — ಜೇಗಡೆ — ರೂಪಕ 

ದಾರಿನಿ ತೆಲುಸುಕೊಂಟ ಎ ಶುದ್ಧಸಾವೇರಿ - ಆದಿ 

ಸುಂದರಿ ವಿನು ವರ್ಣಿಂಪ — ಆರಭಿ — ಭಾಪು 

ತನ್ನ ತಲ್ಲಿ — ಸಾವೇರಿ — ಆದಿ 

ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧಸಾವೇರಿ ರಾಗದ ಕೃತಿಯು ದೊಡ್ಡದು. ಇದರ ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ 
೧೬ ಸಂಗತಿಗಳೂ, ಅನುಪಲ್ಲನಿ ಮತ್ತು ಚರಣದಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಎಂಟು ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. 

ಪ್ರತಿ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಮಧ್ಯೆಮ ಕಾಲ ಸಾಹಿತ್ಯವಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಗತಿಗಳು 

ತಾನದ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಮತ್ತು ಇವು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಅಲಂಕಾರಗಳನ್ನು 

ಸ್ಮರಣೆಗೆ ತರುತ್ತವೆ. ಈ ಐದು ಕೃತಿಗಳ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ತಿರುವೋಟ್ರ ಯೂರು 

ಪಂಚರತ್ನವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ -ಗೋದಾಡೇವಿ ಎಂಬ ಶ್ರೀ ಆಂಡಾಳ್ ಹಾಡಿರುವ ೩೦ 

ಇಂಪಾದ ಪದ್ಯಗಳ ಮಾಲೆಗೆ ತಿರುಪ್ಪಾವ್ಳೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ತಿರು ಎಂದರೆ 

ದಿವ್ಯ ವಾದದ್ದು ಪ್ಪಾವ್ಗೆ ಎಂದರೆ ಕನ್ಯೆ 'ಇನೆವಾ ವ್ರತ ಎಂದರ್ಥ. ಪೆರಿಯಾಳ್ವಾರರ 

ಜಾ ಸರೆ ದಿವ್ಯಕನ್ಯೆ ಯಾದ ಆಡ್ ಸಿದ ದಿವ್ಯವಾದ ವ್ರತವನ್ನು 

ಕುರಿತದ್ದು «ತಿರುಪ್ಪಾವೈ? ದಿವ್ಯ ಪ್ರಬಂಧೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಪ್ರತಿ ಪದ್ಯವೂ 

ಎಂಬಾವಾಯ್ (ಎಂದರೆ ಎವರ್ ಪಾವೈ ಆಯ್) -ನಮ್ಮ ವ್ರತ ಸಿನ್ನಯಾಗುತ್ತಡೆ 

ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಿಂದ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ. ಸಕಲ ಉಪನಿಷತ್ ಸಾರ ಎಂದು ಈ 

ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಬಂಧವು ತೊಲ್'ಪಾವ್ಳೆ ಆಥವಾ ಪುರಾತನ 

ವ್ರತ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಗೋದಾದೇವಿ ರಂಗನಾಥನನ್ನೆೇ ಮದುವೆಯಾಗ 
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ಬೇಕೆಂದು ನಿಶ್ಚಯಿಸಿ ಚೆಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದಳು. ಆಗ ಹಿರಿಯರು ಹಿಂದೆ. ಗೋಕುಲದ 

ಗೋಪಿಯರು ಕೃಷ್ನ ನನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ರತ ನಡೆಸಿ ಕೃತಾರ್ಥರಾದರು. 

ಆ ವ್ರತವನ್ನು ಸ ಾರ್ಗಶೀರ್ಷ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದರು ಅದರಂತೆ 

ಆಂಡಾಳ್ ಶ್ರೀನಿಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರನ್ನು 'ನಂದಗೋಕುಲವೆಂದೂ, ತಮ್ಮ ಊರಿನ 

ಕನ್ಯೆಯರನ್ನು ನೋಪಬಾಲಿಕೆಯರೆಂದೂ, ತಾನೂ ಒಬ್ಬ ಗೋಪಿಯೆಂದೂ, 

ಶ್ರೀರಂಗನಾಥನನ್ನೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೆಂದೂ ಭಾವಿಸಿಕೊಂಡಳು ತನ್ನ ಮನಸ್ಸ್ಸಿ 

ಶುಭವಾದ ಅಭಿಸಂಧಿಯನ್ನು ತಿರುಪ್ಪಾವೈ ಪದ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶ್ರುತ 

ಪಡಿಸಿದಳು. ತನ್ನ ಪುರುಷಾರ್ಧವನ್ನು ತಾನು ಹಡೆದಳು ಈ ಜೀವಿಯನ್ನು 

ನಂಬಿದವರು ತಾವೂ ಅದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ ಒಂದೊಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 

'ಓಂದೆ ಇಂದು ಪನ್ಯವನ್ನು ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿ, ತಿಂಗಳು ಮ-ಗಿದ 

ಕೂಡಲೇ ಯ(ಮಾರ್ಗಶೀರ್ಷಮಾಸ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿ) ಶಾತ್ತು ಮುರ್ಬೈ 

ಎಂಬ ಮಂಗಳವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪದ್ಯಗಳನು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿ 
ಹಾಡಿದವರು ಅರಿಯಕುಡಿ ರಾಮಾನುಜ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್. ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಪದ್ಯ ವನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಪದ್ದ ತಿಯತಾಗಿದೆ. 

ತಿರುಪು fp EEE ಪ್ರೌಢದೇವರಾಯನ (೧೪೨೨-೧೪೪೬) 

ಸಮಕಾಲಿನರಾಗಿದ್ದ ತಮಿಳು ಸಂತಕನಿ ಆರುವಾಗಿರಿನಾಧರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನ ಭಕ್ತ 

ನಾಗಿದ್ದು, ಶೈವನಾಯನಾರರಂತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶ್ಷೇತ್ರಗಳನನ್ನಿ ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ 

ಗಳನ್ನು ಹಾಡಿದರು. ಇವುಗಳಿಗೆ ತಿರುಪ್ಪು ಗಳ್ ಎಂದು. ಹೆಸರು. ಅರುಣಗಿರಿ 

ನಾಥನು ಹೆಲವು ತಿರುಪ್ಪು ಗಳ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಡೇವರಾಯನ ಹೆಸರನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 

ಈ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಜ| ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಚೆ ಇವುಗಳನ್ನು "ಛಂದವಿರುತ್ತ ೦ನಲ್ಲಿ 

ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ತಿರುಮಳಕ್ತಿ ಆಳ್ವಾರರ *ತಿರುಚ್ಚ ದ ವಿರುತ್ತಂ' ಎಂಬ ೧೨೦ ಪದ್ಯ 

ಗಳಿರುವ ರಚನೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ ತಿರುಪ್ಪುಗಳ್, ಗೀತೆಗಳು, ಇತಿ. 

ಭಕ್ತಿ, ತತ್ವ, ತಾಳ ಇವುಗಳ ಸಂಗಮವಾಗಿವೆ. ನಮ್ಮ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿರುವ ಅನೇಕ 
ತಾಳಗಳಿಗೆ ಇವು ಲಕ್ಷ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ೩೫ ತಾಳಪದ್ಧತಿ, 

೧೦೮ ತಾಳ ಪದ್ಧತಿ. ೫೨ ತಾಳ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ನವಸಂಧಿ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. 

ಈ ಪದ್ಧತಿಗಳಲಿಲ್ಲದ ಹಲವು ತಾಳಗಳಿರುವ ತಿರುಪ್ಪುಗಳಗಳಿವೆ. ಆರುಣಗಿರಿನಾಥರೇ 
«ಭೂತವೇತಾಳ ವಗುಪ್ತು' ಎಂಬ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತಾಳಗಳನ್ನೂ ಮತ್ತು ಕೆಲವು 

ರಾಗಗಳನ್ನೂ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದ್ದ ರಾಗಗಳು 

ಮತ್ತು ಪಣ್'ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಅವರು ಹೇಳಿರುವ ೧೫ ರಾಗಗಳು ಮತ್ತು 

ಪಣ್ಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ: ೧. ವರಾಳಿ ೨, ಶಿಖಂಡಿಕ್ಕೆ ೩. ಶಿಕಾಮರಂ 

(ನಾದನಾಮಕ್ರಿಯ) ೪. ವಪಂಚಿಕೈ ೫. ಗೌಡ್ ಅಥವಾ ಗೌಡಿ ೬. ಭೈರವಿ 

೭. ಲಲಿತ ಆ. ಕೈತಿಕಂ ೯. ಗೌಳಿ ಅಧವಾ ಗೌಳ ೧೦. ಮಲಹರಿ 
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೧೧. ಭೌಳಿ ೧೨. ವರಾಡಿ ೧೩ ಪಟ ಮಂಜರಿ (ಫಲಮಂಜರಿ) ೧೪ ಧೆನಾಸಿ 

(ಧನ್ಯಾಸಿ) ೧೫. ಪಂಚಮಿ (ಆಹಿರಿ) ೧೬. ದೇಶಿ ೧೭. ರಂಜಿ (ಕುರಿಂಜಿ) 

ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ಇಂದೋಲಂ', ಗೌಡಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀರಾಗವನ್ನು ಹೆಸರಿಸಿಡಿ  ಯಾಳ್, 

ಕೊಳಲು, ಕೊಂಬು, ಉಡುಕ್ಕೆಲ್, ತನಿಲ್, ಡೋಲ್, ಭೇರಿಗ್ಗೆ, ವೇಣ್ ಕೊಂಬು 

ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ 

ತಿರುಪ್ಪು ಗಳ ಹಾಡುಗಳು ತಾಳಬದ್ಧ ವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ  ಅನುಪ್ರಾಸಾದಿ 

ಶಬ್ದಾಲಂಕಾರಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಅನ್ಯದೈವಗಳ ಸ್ತುತಿಗಳಿವೆ. ಸಂಗೀತ 

ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ತಿರುಪ್ಪುಗಳ ಗಳನ್ನು ಹಾಡುವುದು ರೂಡಿಯಲ್ಲಿದೆ. ತವಿಂಳು 

ನಾಡು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಪ್ಪುಗಳ್ ಭಜನ ಮಂಡಲಿಗಳಿವೆ. 

ತಿರುಚ್ಚೂರಂ ವಿ. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (೧೯೪೦) - ರಾಮಚಂದ್ರನ” 
ಕೊಚ್ಚೆ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಹೈಕೋರ್ಟಿನ ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಾದೀಶರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದ 
ವಿ. ಬಿ. ವೈದ್ಯನಾಧ ಅಯ್ಯರ್ರವರ ಪುತ್ರನಾಗಿ ೧೯೪೦ರಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ತಿರುಚೂರಿನಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದರು ನಾಲ್ಕನೆಯ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಡಲು ತೊಡಗಿ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ 

ವರ್ಕಳ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಭಾಗವತರಲ್ಲೂ, ನಂತರ ತಿರುಪುನಿತ್ತುಕೈ ಆರ್. ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್ 

ರವರಲ್ಲೂ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು ತರುವಾಯ ೧೯೬೧ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿಗೆ ಹೋಗಿ 

ಜಿ ಎನ್. ಬಿ. ರವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ನಾಲ್ಲೂವರೆ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪಡೆದು ಅವರ ಸಂಗಡ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಹಾಡಿದರು ೧೯೬೫ರಲ್ಲಿ 

ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ೧೯೬೫ ಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸ್ 

ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಸಂಗೀತೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಜ್ಯೂನಿಯರ್ ಸಂಗೀತ 
ಗಾರರೆಂದು, ೧೭೭೨ರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಅಕಾಡೆಮಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು 

ಪಡೆದರು. ಇವರ ಗಾಯನವು ಜಿ. ಎನ್. ಬಿ. ರವರ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಯಂತಿದೆ. 

ರಾಗಾಲಾಪನೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಿನಂತೆ ಬಿರ್ಕಾಗಳು, ಕೃತಿಗಳ ಹಾಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅದೇ 

ಓಟ, ಲಯದ ಮೇಲಿನ ಹತೋಟ, ಉತ್ತಮವಾದ ತುಂಬಿದ ಶಾರೀರ ಇವೆಲ್ಲವೂ 

ಇವೆ. ಇವರು ಬಿ ಎಸ್ಸಿ ಪದವೀಧರರು. ವಾರಾಯಣೀಯೆಂ-ಎಂಬ 

ರಚನೆಯನ್ನು ಹೆತ್ತು ಎಲ್. ಪಿ ರೆಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಂ. ಎಲ್. ವಸಂತ 
ತುಮಾನಿಯನವರ ಶಿಷ್ಯೆ ಚನರುಮತಿಯವರನ್ನು ವಿವಾಹೆವಾಗಿದ್ದಾ ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರೂ 

ಹೆಸರಾಂತ ಗಾಯಕರು. 

ತಿರುವಾಂಕೂರು-- ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ತಿರುವಾಂಕೂರು ದಕ್ಷಿಣ 

ಭಾರತದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯ ಜನತೆಯ 

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವಬೀರಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಯ 
ರಾಜರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜನವಿತ್ತರು. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರು 

ಚೇರರಾಜ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಚೋಳ ಮತ್ತು 
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ಪಾಂಡ್ಯರ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳೆಗಾದುವು. ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ಈಗ ಚಾಲತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲದಿರುವ ಇಂದೋಳಂ, ಪಾಡಿ, 

ಕಾನಕ್ಟುರಂಜಿ ಮುಂತಾದ ರಾಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಚಲಿತವಾಗಿದ್ದು ವು. ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ 

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಅದರ ವೈವಿಧ್ಯತೆ. 

೧. ಜನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪುರಾತನವಾದುವು ತೋಟ್ಟಿಂ 

ಪಾಟ್ಟ್ ಪುಳ್ಳೊಂಪ್ಪಾಟ್ಟ್, ಪಾನಪ್ಪಾಟ್ಟ್, ವಳ್ಳೋಂಪ್ಪಾಟ್ಟ್, ವೇರ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ 

ಸರ್ಪಪ್ಪಾಟ್ಟ್, ಭವ್ರಕಾಳಿಪಾಟ್ಟ್, ವಂಚಿಪ್ಪಾಟ, ತಿರುವಾಧಿರಂಪಾಟ್ಟ್ 

ಷಾಷಾ ತ್ವಿಂಪಾಟ್ರ್. ಈ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳವು ಮುಖ್ಯ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ 

ತಾಳ ಬದ್ಧವಾಗಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 

೨ ಹಶುಪಾಲಕರ ಹಾಡುಗಳು ಇವು ಬಹುನಯವಾದುವು ಮತ್ತು 

ಇಂಪಾದುವು. 

೩. ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿ ಬೆಳೆಸಿವ ಕೇಂದ್ರಗಳು 
ದೇವಾಲಯಗಳು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವರಿಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹನ್ನೊಂದು 

ದೇವಾಲಯಗಳು ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ತೃಪ್ಪಧಿಸಾರಂ, ತಿರುವತ್ತಾರ್. ತ್ರಿವೇಂದ್ರಂ, 

ಜೆಂಗನೂರು, ಆರನ್ಮೂಲ, ತಿರುಪ್ಪು ಲಿಯೂರು, ತಿರುವಣ್" ವಣ್ತೂರು, ತಿರುವಳ್ಳ, 

ತೃಕ್ಕಟಥಾನಂ, ತೃಕ್ಟಾಕ್ಟರಾ, ತಿರುಮೂಳಿಕ್ಕುರಂ ಎಂಬಲ್ಲಿವೆ. ಶೈವನಾಯನ್ಮಾರ 
ರಾದ ತಿರುಜ್ಞಾ ನ ಸಂಬಂಧೆರ್, ಅಪ್ಪರ್, ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ಇವರು ರಚಿಸಿದ 
ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಾದ ತೇವಾರಂ, ತಿರುವಾಚಕಂ ಮತ್ತು ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವ ಆಳ್ವಾರರ 
ನಾಲಾಯಿರ ಪ್ರಬಂಧಗಳು ಪುರಾತನ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರಸ, 
ತಾಳಬದ್ಧತೆ, ಉಚಿತವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಯ ಮತ್ತು ಲಾವಣ್ಯಗಳು ಪ್ರಮುಖ. 
ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವರಗಳ ಏರು ಮತ್ತು ಇಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ ವಿಳಂಬದಲ್ಲಿ 
ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದು ದರಿಂದ ಸೋಪಾನ ಶ್ರೈಲಿಯ ಗಾನ ಬೆಳೆಯಿತು. ಪುರಾತನ ಕಾಲದ 
ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಲಪ್ಪದಿಕಾರಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದ ಮೂರನೆಯ 
ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರವಿದೆ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಇಶ್ಛೈ ಎಂಬ 
ಹೆಸರಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿಯ ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಾಗಗಳಿದ್ದುವು. ಪಣ್ 
ಎಂಬುದು ೭ ಸ್ವರಗಳುಳ್ಳ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ ಅಧವಾ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ, ಇದರ 
ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಕುರಳ್, ತುಟ್ಟಿಂ, ಫೆ ಕಿಳ್ಳಿ, ಉಳ್ಲೆ , ಇಳಿ, ವಿಳರಿ, ತಾರಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿತ್ತು 
ಪಣ್ಗೆ ಜನಕರಾಗನೆಂದೂ ಹೆಸರು. ಯಾಫ್ಟ್ಸಿಲಕ್ಕಣಂ ಎಂಬ ಒಂದು ಪುರಾತನ 
ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥವು ೧೧೬೧೧ ರಾಗಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಪಣ್ 
ಮತ್ತು ತಿರಾನ್ಗಳೆ ಸಮ್ಮಿಳನನಿಂದ ಉಂಟಾದುವು. ಪಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಮುಖ 
ವಾದುವು. ಅವು--ಕುರಿಂಚಿ, ಪಾಲೈ, ಮುಲ್ಲ, ಮಾರುತಂ ಮತ್ತು ನೈತಳ್” 
ಇದು ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತವಾ ಗಿತ್ತು ; 
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ಗೀತಗೋವಿಂದದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ೧೪ ಮತ್ತು ೧೫ನೆ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ 

ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯುಂಟಾಯಿತು. ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು 
ಶಬ್ದ ಲಾವಣ್ಯವು ಇಲ್ಲಿಯ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಮಾದರಿಯಾಯಿತು. ಪದಗಳು ರೂಡಿಗೆ 

ಬಂದವು. ಕಥಕಳಿಯ ಜನಕನೆನಿಸಿಕೊಂಡ ಕೊಟ್ಟಕ್ಕ ರದ ರಾಜಾ ವೀರಕೇರಳ 

ವರ್ಮನು (೧೭ನೆ ಶ) ಈ ಬಗೆಯ ರಚನೆಯ ಆದ್ಯ ಕರ್ತನು. ಇವನು ಗೀತ 

ಗೋವಿಂದವನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪದಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. ಕಥಕಳಿಯ 

ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಬಹುವಾಗಿ ರಚಿಸಿದವನು ಕಾರ್ತಿಕ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜ 

(೧೭೫೮-೧೭೯೮). ಇವನು ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿಯಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಮತ್ತು ಲಲಿತ 

ಕಲೆಗಳ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದನು. ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟ ಗೆ ಪ್ರಾಸವಿರುವ ಸರಳವಾದ ರಚನೆ 

ಗಳಿಗೆ ಇವನ ಕೃತಿಗಳು ಹಾಜರು ಇಡು ರಾಜಸೂಯಂ, ಸುಭದ್ರಾ 

ಹೆರಣಂ, ಬಕವಥಧೆಂ, ಗಂಧರ್ವವಿಜಯಂ, ಪಾಂಚಾಲೀ ಸ್ವ್ರಯಂವರಂ, ಕಲ್ಯಾಣ 

ಸೌಗಂಧಿಕಂ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದನು. 

ಇವನ ಸೋದರಳಿಯ ಅಶ್ವಧಿತಿರುನಾಳ್ ಆಗಿನ ಕಾಲದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ 

ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರನಾಗಿದ್ದನು. ಕೃತಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಾಶಾಲಿ 
ಯಾಗಿದ್ದನು. ಅಂಬರೀಷ ಚರಿತ್ರಂ, ಪೂತನಾ ಮೋಕ್ಷಂ, ರುಕ್ಮಿಣೀ ಸ್ವಯಂವರಂ, 

ಪೌಂಡ್ರ ಕವಥಂ, ರುಕಿ ಣೇ ಪರಿಣಯ ನಾಟಕಂ, ಶ್ರೀ ವಂಚೀಶನ್ತ ವ್ರ ಬಂಧ ಎಂಬುವು 

ಸಾವನ. ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು. ಕಾರ್ತಿಕ ತಿರುನಾಳ್ ಜಟ ಆಸ್ಚಾ ನದಲ್ಲಿದ್ದ 

ಉಣ್ಣಾಾ ಯಿ ಮಾರ್ಸ್ (೧೭೩೫-೧೭೮೫) ಎಂಬುವನು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ” ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ವಾಗ್ಗೇ ಯಕಾರ. ಇವನು ನಳಚರಿತಂ ಎಂಬುದನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಇವನ 

ರಚನೆಗಳು ಕೇರಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. 

ವಿಳಂಬ ನಡೆ, ರಾಗವೈ ವಿಧ್ಯತೆ, ಜನಪದರಾಗಗಳ ಪ್ರಭಾವ, ಸಾಹಿತ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ 

ಸ್ವತಂತ್ರ ಮನೋಭಾವನೆ ಮುಂತಾದುವು ಈ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. 

ಇವನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಂಗೀತಾಭಿರುಚಿಯು ಅರ್ಧಶತಮಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು 

ಕಾಲ ಮದವಿ 

ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ರಾಮವರ್ಮ ಮಹಾರಾಜರ ಕಾಲವನ್ನು ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ 

ಸಂಗೀತದ ಸುವರ್ಣ ಯುಗವೆನ್ನ ಬಹುದು. ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಮಕಾಲೀನರು: 

ಈ ದೊರೆಯ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಘಾಟ್ ಮತ್ತು ತಂಜಾವೂರಿನ ಅನೇಕ ಪ್ರತಿಭಾ 

ವಂತರಾದ ಸಂಗೀತೆ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ನಾದ ಕಲಾವಿದ 

ಇರಯಿಮನ”್ ಥಂಪಿ (೧೭೮೩-೧೮೫೮). ದಕ್ಷಯತಾಗಂ, ಸೇಚಳವಧಂ ಉತ್ತರಾ 

ಸ್ತಯಂವರಂ, ಸುಭದ್ರಾಹರಣಂ, ರಾಸಕ್ರೀಡಪಾಟ್, ನವರಾತ್ರಿ ಪ್ರಬಂಧಂ, 

ಮುರಜಪಪಾನ ಎಂಬುವು ಇವನ ಕೃತಿಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಪದಲಾಲಿತ್ಯ, ವೈನಿಧ್ಯತೆ, 
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ಇಂಪಾದ ಸಂಗೀತ, ಕಳಂಕವಿಲ್ಲದ ರಚನಾಕೌಶಲ್ಯ ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡು 

ಬರುತ್ತವೆ. 
ಸ್ವಾ ತಿ ತಿರುನಾಳರು (೧೮೧೩-೧೮೪೭) ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾದ ರಚನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ 

ಯನ್ನು 3 ದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಗೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. 

ಸೋಪಾನಗಾನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಮೂತನ ಯುಗವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. 

ಸ್ವರಜತಿ, ವರ್ಣ, ಕೇರ್ತನ, ಪದ, ತಿಲ್ಲಾಣ, ದ್ರುಪದ್, ಥಪ್ಪ ಮುಂತಾದುವೆಲ್ಲ 

ವನ್ನೂ ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಮುಖ್ಯ ರಚನೆಗಳು (೧) ನವರಾತ್ರಿ ಕೀರ್ತನಂ, 

ನವರಾತ್ರಿಮಾಲಾ. (ಇವು ನವರಾತ್ರಿಯ ಒಂಭತ್ತು ದಿನಗಳೂ ಹಾಡುವ ಭಕ್ತಿ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳು) 

(೨) ಗಾನ ಕೃತಿಗಳು ಇವು ಆ ಘನರಾಗಗಳಲ್ಲಿವೆ. 

(2) ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದ ಕೃತಿಗಳು. 

(೪) ರಾಗಮಾಲಿಕೆಗಳು. 

(9) ವರ್ಣಗಳು--ಸರಸಿಜನಾಭ್ಯ ಚಲಮೇಲ ಎಂಬುವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ವಾಗಿವೆ. 

(೬) ಪದಗಳು--ಇವು ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾದುವು. 

(೭) ತಿಲ್ಲಾ ಐಗಳು. 

(೮) ದ್ರುಷದ್ 

(೯) ಥಪ್ಪ 
(೧೦) ಪ್ರಬಂಧೆಗಳು ಅಜಾಮಿಳ ಮೋಕ್ಷ, ಕುಚೇಲೋಪಾಖ್ಯಾನಂ ಇವು 

ಸಂಸ್ಕೃತ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಮಲಯಾಳಿ, ಹಿಂದೀ ಮತ್ತು ಮರಾಠಿ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿವೆ. 

ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಡಿವೇಲು, ಶಿವಾನಂದಂ, ಚಿನ್ನಯ್ಯ ಮತ್ತು 

ಪೊನ್ನಯ್ಯ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಸಹೋದರರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ಪೊನ್ನಯ್ಯನವರು ಸ್ವರಜತಿ, ಪದಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಣಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇದೇ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದ ಗೋವಿಂದ ಮಾರಾರ್”, ಮಾಲಿಯಕಳ,ಲ್ ಕೃಷ್ಣ ಮಾರಾರ್ ಮುಂತಾದ 

ವರು ರಾಜರ ಉದಾರ ಪೋಷಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ರು. ಸ್ವಾತಿ ಸಿರಿತಾಳರ ನಂತರ ಆಳಿದ 

ಉತ್ತರಂ ತಿರುನಾಳ್ ಮಾರ್ತಾಂಡವಮನಿ (ಕಾ ಅಜಂ), ಆಯಿಲಂ ತಿರುನಾಳ್ 

ರಾಮವರ್ಮ (೧೮೬೦-೧೮೮೦) ಸಂಗೀತ ಫಿ ದ್ರಿ ಯರಾಗಿದ್ದ ರು. ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಾಗ 

ವತರು ಮತ್ತು ರಾಘವ ಅಯ್ಯರ್, ವೀಣಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಸೃಷ್ಣ ಯ್ಯರ್, ಪಿಟೀಲು 

ಮಹದೇವ ಭಾಗವತರು, ಕೋ ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಸೇತುರಾಮರಾವ್ ಇವರ 

ಆಸ್ಥಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾವೈದ ನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ 
ಮತ್ತು ರಾಘವ ಅಯ್ಯರ್ರವರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಥೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಾಂ ತಿರುನಾಳರ 
ಕೃ ತಿಗಳು ಇಂದು ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿವೆ. ೧೯ ಮತ್ತು ೨೦ನೆ 
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ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಆಸಾ ನದ ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು ಶಿವರಾಮ ಗುರುದಾಸ (ಕ್ರೀರಾಬ್ದಿ ಶಾಸ್ತ್ರಿ), ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಾಗವತರು, 

ಮೇರುಸ್ವಾಮಿ, ಕೊಯಮತ್ತೂರು ರಾಘವ ಅಯ್ಯರ್, ಕುಂಜರಿರಾಜ, ರಘುಪತಿ 

ಭಾಗವತರು, ಲಕ್ಷ ೬ೌ ಗೋಸಾಯಿ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯರ್, ಶೆಮ್ಮಂಗುಡಿ 

ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯರ್, ಆಲತ್ತೂರು ಸಹೋದರರು. 

ತಿರುವಾಸನಲ್ಲೂರು ನಾರಾಯಣಸ್ವ್ವಾಬೀ ಆಯ್ಯೆರ್ ಇವರು ತಲ 
ನಾಯರ್ನ ಪಲ್ಲವಿ ಸೋಮು ಭಾಗವತರ ಶಿಷ್ಯರು. ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ 

ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು. 

ತಿರುವೈ ಯಾರ್ ತಿರುವೈ ಯ್ಯಾರ್ ಎಂದರೆ ಐದು ನದಿಗಳೆಂದು ಆರ್ಥ. 

ವೆನ್ನಾರ್, ವೆಟ್ಟಾರ್, ಕುಡಮುರುಟ್ಕ, ಕಾವೇರಿ ಮತ್ತು ಕೋಲರೂನ" ನದಿಗಳು 

ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ೬ ಮೈಲಿ ದೂರಹ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ 

ತಂಜಾವೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೆರಿಯುತ್ತವೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 

ನಡೆಯುವ ಸಪ್ತ ಸ್ಥಾನ ಉತ್ಸವ ಮತ್ತು ಜನವರಿ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆ ತಿರುವೈ ಯ್ಯಾರ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಈ ಊರಿಗೆ 

ಸುಮಾರು ೫೦ ೦೦೦ ಮಂದಿ ಯಾತ್ರಿಕರು ಬರುತ್ತಾರೆ. 

ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜರು ಸಿದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ ಅವರ ದೇಹವನ್ನು ಸಕಲ 

ವಿಧವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಗೌರವ ಸಹಿತ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 

ಹೋಗಿ ಮಹಾಭಿಷೇಕವೇ ಮುಂತಾದ ವಿಧಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟನಿಂದ ಅನುಸರಿಸಿ 

ಸಮಾಧಿ ಮಾಡಿದರು. ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಂದಾವನವನ್ನು ಕಟ್ಟದರು. ತಮ 

ಮರಣಾನಂತರ ೬೦ ವರ್ಷಗಳಾದ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹರಡುವುದೆಂದು 

ಜೀವಿತರಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಸಿದ್ಧಿ ಸಡೆದ ಕಾಲದಿಂದ 
ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಅವರ ಉಮಯಾಳ್ಪುರಂ ಶಿಷ್ಯರು ಮತ್ತು ಇತರರು ಪುಷ್ಯ ಬಹುಳ 

ಪಂಚವಿಯ ದಿನ ಅವರ ಸಮಾಧಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು 

ಆರಾಧನೆಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು. ೧೯೦೭ರ ನಂಶರ ಆರಾಧನೋತ್ಸವದ ನೂತನ 

ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ತಿಲ್ಲೈ ಸ್ಥಾನಂ ನರಸಿಂ ಸೆ ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು 

ಪಂಜು ಭಾಗವತರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸ ತಿರುಚಿ ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ 

ಪಿಳ್ಳೆಯವಕೊಡನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಉತ್ಸವವನ್ನು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಸಲು ಮೊದಲು 

ಮಾಡಿದರು. ಬೆಂಗಳೂರು ನಾಗರತ್ನ ಮ್ಮನವರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ 

ವಿನಿಯೋಗಿಸಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಸಮಾಧಿಯ ಮೇಲೆ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಅಮರ 

ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿದರು. ಈ ದೇವಾಲಯವು ೧೯೨೫ರಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಯಿತು. 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯಾಗುತ್ತ ಬಂದಿದೆ. 
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ಈ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸದ ಮೇಲ್ವಿ ಚಾರಣೆಯು ತಿರುವೋಬ್ರ 

ಯೂರು ಎಸ್. ಎ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿತು. ಸಮಾಧಿಯ 

ಸುತ್ತಲ ಕಟ್ಟಡದ ಅಡಿಪಾಯ ಹಾಕಲು ತೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕರ 
ವಾದ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಮಾಧಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ಎಷ್ಟು ದೂರದವರೆಗೆ 

ತೋಡಬಹುದೆಂಬುದನ್ನು ನಿರ್ಧೆರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸ್ಥಳದವರಿಂದ ಯಾವ ವಿಧವಾದ 

ಸಲಹೆಯೂ ಹೊರತಲ್ಲ. ತಾನೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ತೋಡುವಂತೆ 

ಹೇಳಿದರು ಆ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತೋಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಾಂಬ್ರಾ ಣಿಯ ವಾಸನೆ 

ಹೊರಟಿತು. ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ತೋಡಬಾರದೆಂದು ತಿಳಿದು ಅಸ್ತಿ ಭಾರವನ್ನು 

ಹಾಕಿಸಿ ಕಟ್ಟಡದ ನಿರ್ಮಾಣವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ದಿವಂಗತ ಸೂಲಮಂಗಲಂ 

ವೈದ್ಯನಾಥ ಭಾಗವತರು ತಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೊಡನೆ ಒಂದು ಸಂಜೆ ಸಮಾಧಿಯ ಸವಿತಾಪ 

ದಲ್ಲಿ ಕಾವೇರಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 

ರಾಮರಾಮ ಎಂಬ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಯಾವಕಡೆ ನೋಡಿದರೂ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ 

ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ. ಸಮಾಧಿಯಿಂದಲೇ ಆ ಶಬ್ದ ಬಂದಿತೆಂದು ಅವರು ತಿಳಿದರು 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆರಾಧನೋತ್ಸವವು ಇಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉತ್ಸವವಾಗಿದೆ. 

ಅವರ ಸಮಾಧಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರವಾದ ಯಾತ್ರಾಸ್ಪಳವಾಗಿದೆ. ಸಂಗೀತಗಾರರ 

ಸ್ಫೂರ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರ. ಸಂಗೀತಪ್ರಿ ಯರು ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಅವರ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಸಲವಾದರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಜನ್ಮಸಾವನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಪನಿತ್ರ 

ಕ್ಷೇತ್ರ. 

ತಿರುಮಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ  ಶ್ರೀನಿನಾಸಾಚಾರ್ಯರು ೧೯೨೦ರಲ್ಲಿ 

ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗೌರೀಬಿದನೂರು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ದಾರನಾಯಕನ ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಂಗಾಚಾರ್ಯರು ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಸಂಪನ್ನರು 

ಮತ್ತು ತಾತ ಸಂಗೀತ ಬಲ್ಲವರಾಗಿದ್ದರು. ಆಶೇಳು ವರ್ಷಗಳು ವಯಸ್ಸೂ ಗಿದ್ದಾ ಗ 

ಆಗ ತಾನೇ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗುತ್ತಿ ದ್ದ ಗ್ರಾಮಾಫೋನ್ ಕೆಕಾರ್ಡ್ಗಳನ್ನು, ಕೇಳ 

ಹಾಗೆಯೇ ಹಾಡುವುದನ್ನು ಕಲಿತ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯರು ಮಿಡಲ್ gS 

ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಸೇರಿದರು. ೧೯೩೫ರ 

ವೇಳೆಗೆ ಎಲ್. ಎಸ್. ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತರ ಗುರುಕುಲವನ್ನು ಸೇರಿ 

ಸತತವಾಗಿ ೧೨ ವರ್ಷಗಳ ಸಂಗೀತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಮೊದಲು ಗುರುವಿನ 

ಸಂಗಡ ಹಾಡುತ್ತಿದ್ದು ನಂತರ ಸ್ವತಂತ್ರ ವಾಗಿ ಕಚೇರಿಗಾಯನ ಮಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು: 

೧೯೪೬ರಲ್ಲಿ ಗದಾ, ತ್ರಲಿನ ಆಸ್ಪಾನ "ನಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ೧೯೫೧ರಲ್ಲಿ ಚೌಡಯ್ಯ 
ನವರ ಆಯ್ಯನಾರ್ ಕಲಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಂತರ 
ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಭಾಗವತರ ವಿಜಯೆ ಸಂಗೀತ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 
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ಇವರು ಹೆಲವಾರು ಕಚೇರಿಗಾಯನವನ್ನು ಹೆಸರಾಂತ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ ವಿದ್ವಾಂಸರೊಡನೆ 

ಮಾಡಿದ್ದಾ ಕೆ. ನೂರಾರು ಶಿಷ್ಯ ರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾ ರೆ. 

ತಿರುಮರುಗಳ್ ನಟೀಶಪಿಳ್ಳೆ ಶ)__ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು 

ಜಿಲ್ಲೆಯು ಅನೇಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಗಸ್ವರ ವಿದ್ವಾಂಸರ ಜನ ಒಭೂಮಿ ಇದೇ ಜಿಲ್ಲೆಯ 

ತಿರುಮರುಗಳನಲ್ಲಿ ಸ ಸುಪ್ರ "ಸಿದ್ದ PINAL ನಾಗಸ್ವರ ವಿದ್ವಾಂಸರ 

ಮನೆತನಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ನಟೀಶಸಿಳ್ಳೆ ಯವರು ಬಹೆಳ ಬೇಗ ನಾಗಸ್ವರ ವಾದನ ಕಲೆಯನ್ನು 

ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಇವರು ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೇಣುವಾದಕರಾದ ಶರಭ 

ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸಮಕಾಲೀನರು. ಇವರು ನಾಗಸ್ವರ ವಾದನದ ಎಷ್ಟೋ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು 

ಬಿಡಿಸಿದರು. ಕಾನಡಾ, ಅಠಾಣ ಮತ್ತು ಸಹಾನ ರಾಗಗಳನ್ನು ಬಸು ಸೊಗಸಾಗಿ 

ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದ್ರಾಸಿನ ಜಿನ್ನ ಕೇಶವ ಪೆರುಮಾಳ" ದೇವಾಲಯದ ಒಂದು 

ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಸೆಂಪನ್ನಾರ್ ಕೋವಿಲ್ ರಾಮಸ್ವಾಮಿಯವರ ಜೊತೆಗೆ ನುಡಿಸಿದ 

ಸೊಗಸಿಗೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಚಿನ್ನದ ನಾಗಸ್ಪರಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟು 
ಗೌರವಿಸಿದರು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಟೀಶನ್ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಪಕ್ತಿರಿ ಇವರಿಬ್ಬರನ್ನೂ 
ನಾಗಸ್ತರದ ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಗಳೆಂದು ಭಾವಿಸಿದ್ದರು... ಶರಭಶಾಸ್ತ್ರಿ ಯವರು ಹಿಳ್ಳೆಯವರ 

ವಾದನವನ್ನು ಬಹೆಳೆ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಬಹೆಳ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೀರ್ತಿಶಿಖರ 

ವನ್ನು ಮುಟ್ಟದ ಪಿಳ್ಳೆ ಯವರು ೨೮ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕಾಲವಶರಾದರು. 

ತಿರಸ್ಕರಣಿ ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಂಕಾರ ಧ್ವನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ ಕ 

ಆ: ಸರಿಗದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಗರಿಸ 

ತಿರವತ್--ಪುಶಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಔಡವರಾಗ 

ತಿರಿಪ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಗಮಕ-ನೋಡಿ-ಗಮಕ. 

ತಿರಟ್ವಿರವತ್ ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಸ್ವರಾಂತರ ರಾಗ.. 

ತಿರುಪಂತಂಣಂ ಪಂಚಾಪಗೇಶೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ (೧೮೬೮-೧೯೨೪) ಪಂಚಾಪಗೇಶ 
ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪಂಡಿತ ಲಕ್ಷ್ಮಣಾಚಾರ್ಯರಂತೆ ಪೌರತಣಿಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು 

ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಇವರ ಸಂಗೀತದ ಅಭಿರುಚಿ, ಪ್ರವಚನ ಪ್ರತಿಭೆ, ಉತ್ತಮ 

ಅಭಿರುಚಿಗಳು ಸೇಲಂ ಗೋದಾವರಿ ಎಂಬ ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ 

ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟುಮಾಡಿತು. ಇದಲ್ಲದೆ ಪುರಾಣ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ 
ಪಾಂಡಿತ್ಯವಿತ್ತು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಭಾಗವತರಾದರು. 

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯವನ್ನೂ ಅಪಾರ ಎಚ್ಚ ರಿಕೆಯಿಂಂದ ಪೂರ್ವಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿ 

ತೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಮದ್ರಾ ಸಿನಪ್ಲಿ ಜಾಸ್ ಹರಿಕಥೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 

ನಿರೂಪಣೆಗಳನ್ನು” ತಾವೇ ̀ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುತಿ ತ್ತಿದ್ದರು. ಸಮಯ ಫ ಪ್ರಜ್ನೆ, ಹಾಸ್ಯ, ಕಥನ 
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ಚಾತುರ್ಯ, ಸೊಗಸಾದ ಅಭಿರುಚಿಯುಳ್ಳ ಬಟ್ಟೆ, ನಡವಳಿಕೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ರಾಗಿದ್ದ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಕ್ಸ ಷ್ಣ ಭಾಗವತರಂತೆ ಪ ಕಾಲದ ಹೆರಿಕಧಾ ವಿದ್ವಾಂಸರಲ್ಲಿ 

ಅಗ ಗ್ರಗಣ್ಯರಾಗಿದ್ದರು. 

ತಿರುವೀಯಿವುಯಳ್ಳೆ ಸಹೋದರರು --ಬಹು ಕಾಲದವರೆಗೆ ನಾಗಸ್ವರ 

ವಿದ್ವಾಂಸರು ರಾಗ ಮತ್ತು ವಲ್ಲನಿ ನುಡಿಸುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

ಈ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದವರೆಗೆ ಯಾವ ವೇಳೆಗೆ ಯಾವ ರಾಗವನ್ನು ನುಡಿಸ 

ಬೇಕೆಂಬ ಸಂಪ್ರ ದಾಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಇದು ಕೇವಲ ಗ್ರಂಥಸ್ಥ 

ವಾಗಿದೆ. ತಿರುಪಾ ಸಾಂಬಲಪುರಂ ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ ಸಹೋದರರು ಉಮಯಾಳ್ಪುರಂ 

ಸಹೋದರರಿಂದ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಅವುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ 

ಆದ ರೆನಿಸಿಕೊಂಡರು. ನಾಗೂರು ಸುಬ್ಬ ನಿ ಯ್ಯ ಎಂಬ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು 

ಶಿವನ ುಬ್ರಹೆ ಸ್ಯಾಂ ಮತ್ತು ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂ “ಎಂಬ ತರುಣ ಸಹೋದರರನ್ನು ತಮ್ಮ 

ಪೋಷಣೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಾಗಸ್ವರ ವಾದನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಉಂಟು 

ಮಾಡಿದರು. ನೀಡಾಮಂಗಲಂ ಮಾನಾಶ್ರಿ ಸುಂದರಂ ಈ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಲಯ ಮತ್ತು 

ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣವಿತ್ತರ ರು. ಮಾಧುರ್ಯ, ಅಚ್ಚು ಕಟ್ಟು, ಹಿತ 

ಮಿತವಾದ ನಿರೂಪಣೆಗೆ ಈ ಸಹೋದರರ ನಾಗಸ್ವರ ಸ ಪ್ರ ಸಿದ್ದ ಗತ್ತು. 

ತಿಲಕಪ್ರಕಾಶಿನಿ-ಈ ರಾಗವು ೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ತಾರು ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನರನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ತಿಲ್ಲಾನ--ಇದು ಕೈವಾಡ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತಲೂ 

ಹಿಂದಿನಿಂದ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿರುವ ಪ ಪ್ರಬಂಧ. ಇದರ ಅಪಭ್ರ ೦ಶ ರೂಪವು ಕೈ ಪಾಟ. 

ಕ್ಸ ಪಾಟವೆಂದರೆ ಅವನದ್ಧ ವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಉದ್ಭವಿಸ ಸುವ ಪಾಟಾಕ್ಷರಗಳು. ತಿಲ್ಲಾನವು 
ತತಿಲ್ಲಾ ನ ಎಂಬ ದೇಶ್ಯ ಪ್ರಬಂಧೆದಿಂದ ಹ ಇಂಡು ಜನ್ಮತಾಳಿತು ಎಂದೂ, 
ಇದರಲ್ಲಿ ತ ಲ್ಲಾ, ವ ಸ ಅಕ್ಷರಗಳು ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕ್ರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಈ ಹೆಸರು 

ಬಂದಿತೆಂದೂ, ತರಾನ ಎಂಬ ಹಿಂದೂಸಾ ಪಿ ̀ ದ ತಿಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 

ಬಂದಿತೆಂದೂ ವಿವಿಧ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಇದು ೧೮ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಮುಣಾಮಾರನ 
ಪ್ರತಾಸಸಿಂಹೆ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದ ವೀರಭದ ದ್ರ ಯ್ಯ ನಿಂದ 
ಪ ಪ್ರಥನುವಾಗಿ ರಚಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟು, ತಂಜಾವೂರು ಸಹೋದರ ಚತುಷ್ಪ ಯರಿಂದ 
ಭರತನಾಟ್ಯ ಕಚೇರಿಯ ಎ ಪ್ರ ಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿತೆಂದು ಹೇಳ ಬಹುದ 

ತಿಲಾ ಶಿ ನವು ಕೃ ತಿಯಂತೇಯೆ 'ಫಲನಿ, ಸನುತಲದ, ಚರಣಗಳೆಂಬ ಮೂರು 
ಖಂಡಗಳುಳ್ಳ" ಪ ಪ್ರಬಂಧ. ಪಲ್ಲನಿ ಮತ್ತು ಅನುಪಲ್ಲನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಸ್ತ ಸಾಟಗಳಿಂದ ಆದ 
ಜತಿಗಳು ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತ ಡೆ. ಚರಣದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಜತಿಗಳೊಡನೆ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕೆ ಕೋಶ ೪೯ಪ್ಲ 

ಸ್ವರಸಮೂಹೆಗಳೂ ಮಾತೂ ಮಿಶ್ರಿ ತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. "ಮಾತು? ಬಹು ಮಿತವಾಗಿದ್ದು 

ಪ್ರಭುಸ್ತುತಿಯನ್ನೂ, ದೇವತಾಸ್ತುತಿಯನ್ನೂ, ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ಮುದ್ರೆ ಯನ್ನೂ 

ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಶೃಂಗಾರರಸ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವುದುಂಟು. ತಿಲ್ಲಾನವು 

ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೃತ್ಯಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಲಾದ ರಚನೆ. ಜತಿಗಳ ಛಂದೋಲಯ 

ವಿನ್ಯಾಸದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನೂ , ತನ್ಮೂಲಕ ಶುದ್ಧ ಗೇಯರಸವನ್ರೂ ತೋರಿಸಲು 

ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಬಂಧೆ. ಇದೊಂದು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಚನೆ ಸಂಗೀತ 

ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿಲ್ಲಾನವನ್ನು ಹಾಡುವ ವಾಡಿಕೆಯಿದೆ. 

ಮ್ಲೆ ಸೂರು ಸದಾಶಿವರಾವ್, ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜ, ಕೃಷ್ಣ 

ಸ್ವಾಮಯ್ಯ, ಪೊನ್ನ ಯ್ಯ, ಮೇಳತ್ತೂರು ವೀರಭದ್ರ ಯ್ಯ, ಮಹಾವ್ಸೆ ದೃನಾಥ 

ಅಯ್ಯರ್, ಪಟ್ಟಣಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಅಯ್ಯರ್, ರಾಮನಾಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ | ಮೈಸೂರು ಚಿಕ್ಕ ರಾಮಪ್ಪ, ವೀಣೆವೆಂಕಟಿಗಿರಿಯಪ್ಪ, 

ಮುತ್ತಯ್ಯ ಭಾಗವತರು, ಪಲ್ಲವಿ ತೇಷಯ್ಯರ್, ಕುನ್ರಕ್ಸುಡಿ ಕೃಷ್ಣಯ್ಯರ್, 
ಬ. ಕೆ. ರಂಗಾಚಾರಿ, ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ » ಲಾಲ್ಗುಡಿ ಜಯರಾಮನ್ ಮುಂತಾದವರು 

ತಿಲ್ಲಾನಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾವೈದ್ಯನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ರಚಿಸಿರುವ ಸಿಂಕ್ 

ನಂದನ ತಾಳದಲ್ಲಿರುವ ಕಾನಡಾರಾಗದ ಗೌರೀನಾಯಕ ಎಂಬ ತಿಲ್ಲಾನವು ಅತ್ಯಂತ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಪ್ರೌಢರೀತಿಯ ತಿಲ್ಲಾನ. ಈ ತಿಲ್ಲಾನವು ೧೨೮ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ 

ಪ್ರಮಾಣವಿರುವ ಸಿಂಹೆನಂದನ ತಾಳದ ಎರಡೇ ಆವರ್ತಗಳಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದ್ದು 

ಒಂದನೆಯ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಮಾತು ಮತ್ತು ಎರಡನೆ ಆವರ್ತದಲ್ಲಿ ಜತಿಗಳನ್ನೂ 

ಒಳಗೊಂಡಿಸೆ. ಪಲ್ಲನಿ ಶೇಷಯ್ಯರ”ರವರ ವಸಂತರಾಗದ ರುುಂ ರುಂ ತರಿತ ರುಂ 

ಎಂಬ ತಿಲ್ಲಾನದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾದ ಸಂಗತಿಗಳಿವೆ. 

ತಿಲ್ಲಾನದರು -ತಿಲ್ಲಾನವು ದರುವಿನ «ಮಾತು'ನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ 

ಅಂತಹದು ತಿಲ್ಲಾನದರು ಎಂಬ ರಚನೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಗಾದೆಗಳೂ ಕಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ " ಮಿಶ್ರಸಂಬಂಧೆ? ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದರ 

ಗಾನ ಕ್ರಮವು ತಿಲ್ಲಾ ನದಂತೆಯೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯರ್ 

ಎನ್ನು ವವರು ರಚಿಸಿರುವ "ನಾದಿರ್ದಾನಿ ತೊಂತಿರ್ದಾನಿ” ಎಂಬ ಸುರಟರಾಗದ 

ತಿಲ್ಲಾನದರು ಬಹು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ತಿಲ್ಲೈ ಸ್ಮ್ಮಾನಂ ರಾಮುಯ್ಯ್ಯಂಗಾರ್-- ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ 
ಶಿಷ್ಯರು. ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನಂತೆ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಕ್ತಿ 

ಯಿಂದ ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಶಿಲ್ಲೆ ಎಸ ನಂ ಪಂಜು ಭಾಗವತರು 

ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಭಾಗವತರು ಇವರ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಯರು. 

ತೀವ್ರ--ಷಡ್ಜದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು. 

ತೀವ್ರತಮನುಧ್ಯಮ --ವರಾಳಿರಾಗದ ಮಧ್ಯಮದ ಹೆಸರು. 



೪೯೪ ಸಂಗೀತ ಸಾರಿಭಾಷಿಕ್ ಹೋತ 

ತೀರ್ಥ ನಾರಾಂಶಯಣ- ಕೃಷ್ಣ ಲೀಲಾತರಂಗಿಣಿಯ ಕರ್ತೃವಾದ ಸ್ವಾಮಿ 

ನಾರಾಯಣ ತೀರ್ಥರನ್ನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುವುದುಂಟು `(ನೋಡಿ : ಸ್ವಾಮಿನಾರಾಯಣ 
ತೀರ್ಥ) 

ತೀವ್ರ ಮಾಹಿವಿ--ಈ ರಾಗವು ೪೬ನೆ ಮುಸು ಷಡ್ವಿಧ ಮಾರ್ಗಿಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಮರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪನಿಸ 

ಅ: PRES LSE 

ತುಕಾರಾವತ್ (೧೫೬೮-೧೬೫೦) ಸಂತ ತುಕಾರಾವರ್ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹೆರಿದಾಸರು. ಜ್ಞಾನದೇವ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಂತರಂತೆಯೇ ಇವರು ಜನ್ಮತಃ 

ಸಂತರು. ಶೂದ್ರ ಕುಟ-೦ಂಬ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ, ಬಡತನ, ಕಷ್ಟ ಇತ್ಯಾದಿಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ 

ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಇವರ ಜೀವನವು ಮಾನವನು ದೈವತ್ವವನ್ನು ಪಡೆದ ಸಿದ್ಧಿಯ 

ಪತೀಕ. ಸ್ವಪ್ನದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗಿಂತ ೩೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚ್ಛೈ ಶನ್ಯರಿಂದ 

ರಾವು ಕೃಷ್ಣ ಹರಿ ಮಂತ್ರದ ಉನದೇಶವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಭಕ್ಕೆಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ 

ಮುಂದುವರಿದು ಸಂಡರಪುರ ವಿಠಲನ ಭಕ್ತನಾಗಿ ಸಾಕ್ಸ್ಪಾತ್ಮ್ಯಾರ ಪಡೆದರು. 

ಸಮಾಜೋದ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಕಂಕಣ ಕಟ್ಟ ನಿಂತರು. ಭಗವನ್ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನವನ್ನು 

ಮನೆಮನೆಗೆ ಸಾರಿದರು. ತಮ್ಮ ಭೋಧೆನೆಗಳನ್ನು ಅಭಂಗಗಳ ಮೂಲಕ 

ಹಾಡಿದರು ಅಂತರಂಗಶುದ್ಧಿ ಯನ್ನು ಬೋಧಿಸಿ, ಬಹಿರಾಡಂಬರ, ಕರ್ಮಗಳನ್ನು 

ಖಂಡಿಸಿದರು. ಇವರ ಅಭಂಗಗಳು ಬಹಳ ಜನಸ್ರಿ ಯವಾಗಿವೆ. ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಭಂಗವನ್ನು ಹಾಡುವ ರೂಡಿಯಿದೆ. 

ತುಣ್ಣುಣಿ--ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ತತ್ವಗಾನ ಮಾಡುವ ಬೈರಾಗಿಗಳೂ 

ಭಿಕ್ಷುಕರೂ, ಜಾನನದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುವವರು ಏಕನಾದದಂತೆ ಶ್ರುತಿವಾದೃವಾಗಿ 

ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊಳವೆಯಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಮರವನ್ನು ಕೊರೆದು ಹೊಳವಿನ 

ಒಂದು ಮ ಚರ್ಮದ ಮುಚ್ಚಳಿಕೆ ಹಾಕಿ, ಈ ಮುಚ್ಚ ೪ಕೆಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ರಂದ್ರದ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರಂಧ್ರವಿರುವ ಲೋಹದ ತಗಡನ್ನು ಆಂಬಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಎರಡು ರಂಧ್ರಗಳೂ ಏಕಕೇಂದ್ರೀಯವಾಗಿರುತ್ತ ವೆ. ಹೊಳವಿನ ಹೊರಮ್ಮೆ ಗೆ ಒಂದು 

ತುಂಡು ಬಿದಿರು ಸೇರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟು, ಈ ತುಂಡಿನ ಬಿಡಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿರಡೆಯನ್ನು 

ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮುಚ್ಚಳಿಕೆಯ ಹೊರಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಣ್ಯದ ಅಥವಾ ಲೋಜ್ದ 
ತುಂಡಿನ ಹೊರಗೆ ಒಂದು ಮೊಳೆ ಅಥವಾ ಮರದ ಸಣ್ಣ ತುಂಡಿಗೆ ಉಸ್ಕೈನತಂತಿ 

ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟು, ತಂತಿ, ಲೋಹದ ತಗಡು ಮತ್ತು ಮುಚ್ಚ ಕೆಯ ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೂರಿ 

ಬಂದು ಬಿದಿರು ' ಕೋಲಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಿರಡೆಗೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಪಟ್ರಿ. `ಏರಡೆಯನ್ನು 
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ತಿರುಗಿಸಿ ಬೇಕಾದ ಆಧಾರ ಷಡ್ಜ ಶ್ರುತಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ, ತಂತಿಯನ್ನು ಕೈಯ ಮಧ್ಯದ 
ಬೆರಳಿನಿಂದ ವಿತಾಟದಾಗ ಸೊಗಸಾದ ನಾದ ಕೇಳಿಬರುತ್ತದೆ 

ತುಣೀೇರಧಾರೀಕೆ--ಈ ರಾಗವು ೧೭ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯಕಾಂತದ 
ಒಂದು 'ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮರಿಸ 

ತೂಮಂ ನರಸಿಂಹದಾಸರು (೧೭೯೦) ಇವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ 
ಭಕಿ ಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು “ಇವರ ತಂದೆ 

ತುಮು ಅಷ ಕ್ರ್ರಯ್ಯ ಮಂತ್ರಿ ಮತ್ತು ತಾಯಿ ವೆಂಕಮಾಂಬಾ. ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ 
ಗುಂಟೂರು ಜು ಮಂಗಳಗಿರಿ “ನರಸಿಂಹದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಫಲವಾಗಿ 

ಜನಿಸಿದ ಮಗನಿಗೆ ನರಸಿಂಹ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಟ್ಟ ರು  ನರಸಿಂಹದಾಸರು ಗುಂಟೂರಿನಲ್ಲಿ 

ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಚಿಕ್ಕಂದಿನಲ್ಲಿ ಸ ಸಂಸ್ಕೃತ, ಸು ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು 

ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ನಂತರ ಭದ್ರಾ ಚಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಯ. ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ 
ಕೆಲವು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಇಟಿಸಿದರು. ನಂತರ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಕ್ಷೇತ್ರಾಟಕೆ 

ಮಾಡಿದರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೀರ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿ ೧೮೨೧ ತಿರುವೆ ಯಸ್ಯಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ 

ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ತಿಂಗಳ ಕಾಲವಿದ್ದು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಭಜನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೆ 

ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಮಯವಾದ ಸನ್ನಿ ವೇಶ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತದಿಂದ 
ಪ್ರಭಾವಿತರಾದರು ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಒಂದು ಸೀಸ ಪದ್ಯ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು 

ಕವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. “ನಾನು ಆನಂದ ಸಂಕೀರ್ತ ನಾವಳಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದೆ, 
ಅದರ ಭಾವಶುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಶುದ್ದ ಭಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಪ್ರ ಭಾವಿತನಾದೆ. ವಿನಯ, 

ಸತ್ಸಂಪತ್ತು, ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ರಾಮಭಕ್ತಿಯ ವೆ ಸೈ ಭವವನ್ನು ಸಂಡೆ. ಬ್ರಹ್ಮೆ 

A ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದ ಅನುಭವವನ್ನು ಪಡೆಡೆ : ಹ ಪ್ರ ಸಂಚದಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಸದ್ಗುಣ ಪುಂಜರೆಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಕೆ ಎಂಡೆ, ಬ್ರಹಾ ನಂದವೆಂಬ ವಾರಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಈಜ 

ಬೇಕೆನಿಸಿತು.” ಎಂದೂ ಮತ್ತೊಂದು ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಮ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ 
ರಿಗೆ ಸರಿ ಸಮಾನರಾದ ಬೇರೊಬ್ಬರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಲು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯವೇ? 

ತ್ಯಾಗರತಿಜರು ಪ್ರೆ ಹೇಮದಿಂದ ರಾಮಾ ಎಂದೊಡನೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ, ಇದೋ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ನೆ, 

ವಿನಗೇಮ ಬೇಕು ಎಂದು ರಾಮನು ಬರುತ್ತಿದ್ದನು” ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾ ಪ್ರೆ. 

ನರಸಿಂಹೆದಾಸರು ಭದಾ ತ್ರ ಚಲಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಹೋಗಿ, “ಡೀವಾಲಯದ 

ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಾಡಿ, ಅನೇಕ ಆಭರಣಗಳನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. ವರದ 

ರಾಮದಾಸರೆಂಬ ಶಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ತಮ್ಮ ಸರ್ವಸ, ವನ್ನೂ ದಾಸರಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು. 

ಇದರಿಂದ ದೇವಾಲಯದ ಜೀರ್ಣೋದ್ದಾ ರವು RT ಇವರು ರಚಿಸಿರುವ 

ಭಜನ ಜೇಸೆ ವಿಧಮು ತೆಲಿಯಂದಿ (ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ) ಮತ್ತು ಪೊರೆ ಮಾ ಇಂಟ್ಲಿಕು 
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(ಆಹಿರಿ) ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ದಾಸರು 

ತಮ್ಮ ಕ್ಲೇತ್ರಾಟನೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಲ್ಲೂರು ಎಂಬಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ 

ತರುಣ ಅಲ್ಲೂರಿ ವೆಂಕಟಾದ್ರಿ ಸ್ವಾಮಿಯ (೧೮೦೭-೧೮೭೭) ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ 

ತಮ ತಂಬೂರಿ ಮತ್ತು ಕರಾತಾಳಗಳನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು. ನರಸಿಂಹೆದಾಸರು 

ಸ್ವನಾಮ ಮುದ್ರಕಾರರು. ಇವರ ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದಾಸ ಎಂದೂ, 

ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ತುಮು ನರಸಿಂಹದಾಸ ಎಂಬ ಮಂದ್ರೆಗಳಿವೆ. 

ತುರಂಗಲೀ ಬಕ್ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮನಿದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಮಪಮರಿಗಸ 
ತಾರಂಗಿಣೇೀ -ಇದು ಭರತ ನಾಟ್ಯದ ಹತ್ತು ಬಗೆಯ ಗತಿಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು 

ಬಗೆ. ಬಲಗಾಲನ್ನು ಮೇಲಕ್ಕೆತ್ತಿ ಹಾರುತ್ತಾ ಎಡಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಲಿ ಶಿಖರಹಸ್ತವನ್ನೂ 

ಬಲಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ] ಸ್ಹವನ್ನ್ಮೂ ಸು ತುರಂಗಿಣೀ ಗತಿ. 

ನೆ ುಳಜಾಜಿ ಮಹಾರಾಜ (೧೭೨೯-೧೭೩೫) -- ತಂಜಾವೂರಿನ ಮರಾಠ 
ದೊರೆ ತುಳಜಾಜಿ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಗೀತ ಸಾರಾಮೃತ ಎಂಬ 

ಗ್ರಂಧವನ್ನು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ನೆ. ಇಡ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಪ್ರ ಪೃತಿಭೆಗಳು ಬಹುಮುಖ 

ನಾದುವು. ಸಂಗೀತ, ನಾಟ್ಕ, ವೈದ್ಯ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ , ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ, ಮಂತ್ರಶಾಸ್ತ್ರ, 

ರಾಜನೀತಿ ಮುಂತಾದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ̀ ದ್ವಾಂಸನಾಂದ್ದನು. ಸಂಗೀತ ಸಾರಾಮೃತ 

ವಲ್ಲಸೆ, ಧನ್ವಂತರಿ ವಿಲಾಸ, ಧೆನ್ರಂತರ ಸಾರನಿಧಿ ಎಂಬ ವೈದ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನೂ, 

ಇನಕುಲ ರಾಜತೇಜೋನಿಧಿ ಮತ್ತು ವಾಕ್ಕ್ಯಾವ್ಯುತನೆಂಬ fe ಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥ 

ಗಳನ್ನೂ, ಆಧಿ ಧರ್ಮಸಾರಸಂಗ್ರ ಹವೆಂಬ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಧವನ್ನೂ, ರಾಜಧರ್ಮ 

ಸಾರಸಂಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಮಂತ್ರಶ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವೆಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನೂ. ರಚಿಸಿದ್ದಾನೆ. 

ಇವಲ್ಲದೆ ̀ ರಾಮಧ್ಯಾನ ಪದ್ಧತಿ" ಹ ಗೇಡು ಶ್ಲೋಕ ಮಾಲಿಕೆ, ಬಹುಲಾಕಥಾ 
ಎಂಬ ಮರಾಠಿ ಚೂರ್ಣಿತೆ, ಪದಗಳು, ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂಸಾ ವಿ 

ಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಖ್ಯಾಲ್, ಶಿವಕಾಮಸುಂದರೀ ಪರಿಣಯವೆಂಬ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಚಿಸಿ 

ದ್ದಾನೆ. ತುಳಜೇಂದ್ರ ವೀಣೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಆಧುನಿಕ ವೀಣೆಯ ಆದ್ಯಾಚಾರ್ಯ 

ನಾದನು ಇವನ ಜಾ ಅಮ್ಮನೀಬಾಯಿಯೂ ಸಹ ವೀಣಾವಾದನ ಕುಶಲ 

ರಾಗಿದ್ದರು. 

ತುಳಸೀದಾಸರ (೧೫೧೧-೧೬೩೭) ಭಕ್ತ ಕವಿ ತುಳಸೀದಾಸರು ಸರ 
ವರಿಯಾ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಆತ್ಮಾರಾಮಶುಕ್ಷ ಮತ್ತು ಹುಲಸಿ ಎಂಬ ದಂಪತಿಗಳ 

ಪುತ್ರನಾಗಿ ek ಇವರ ಜನ್ಮ ದ ಏಷೆಯದಲ್ಲಿ ' ಒಂದು ಕತೆಯಿೀಡೆ. ಮೂಲಾ 

ನತ ದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟದ ಈ ಮಗುವಿಗೆ ಹುಟ್ಟು ವಾಗಲೇ. ಹಲ್ಲು, ತಲೆಕೂದಲು ಇದ್ದವು. 
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ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಅಳದೆ ಮಗುವು ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಉಚ್ಚರಿಸಿತು. ಇದನ್ನು 

ತತಡ. ಇತ ಭಾವಿಸಿದ ತಂದೆತಾಯಿ ಮಗುವನ್ನು ತ್ಯಚಿಸಿಬಿಟ್ಟ ರು. ಮಗ ವನ್ನು 

ಕೆಲವು ಕಾಲ ಮುನಿಯಾ ಎಂಬ ದಾಸಿ ಸಾಕಿದಳು. ಅವಳ ಮರಣಾನಂತರ ಕಾಶಿಗೆ 

ಹೋಗಿ ಬಾಬಾನರಹರಿದಾಸರ ಆಶ್ರ ಯದಲ್ಲಿದ್ದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, 

ನಂತರ ಆಗಿನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಪಂಡಿತರಾಗಿದ್ದ. ಶೇಷ ಸನಾತನಕ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿ ವೇದ, ವೇದಾಂತ, 

ಪುರಾಣ, ಶಾಸ್ತ್ರ, , ಕಾವ್ಯಗಳ ಅಧ್ಯೆ ಯೆನ ಮಾಡಿ ಪಂಡಿತನಾಗಿ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ 
ತೆರಳ ನ ಪಾಠಕರ ವಗ ರತ್ನಾವಳಿಯನ್ನು ವಿವಾಹವಾದರು. ಇವರಿಗೆ 

ಪತ್ನಿಯೆಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಇವರ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ. 

ತೌರುಮನೆಗೆ ಹೋದ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟರಲಾರದೆ ಮಧ್ಯೆರಾತ್ರಿ ಯಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ 
ನೆನೆದುಕೊಂಡು ಮಾವನ ಮನೆನೆ ಹೋದರು ಪತ್ನಿಯು ನಾಚಿಕೆಯಿಂದ ಈ ನನ್ನ 

ಶರೀರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಬದಲು ನೀವು ಶ್ರೀರಾಮನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದರೆ ಭವಭೀತಿಯಿಂಂದ 

ಪಾರಾಗುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಎಂದು ಹೇಳಿದಳು. ಈ ಮಾತು ಅವರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನಾಟ, 

ಉಂಟಾಗಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಿರಕ್ಷರಾದರು ಎಂಬ ಕತೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ 

ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಯೋಧ್ಯೆ, ಬೃಂದಾವನ, ಪುರಿ, ರಾಮೇಶ್ವರ, ದ್ವಾರಕಾ, ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ 

ಗಳನ್ನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿ ಅನಂತರ ಕೆಲವು ಕಾಲ ಕಾಶಿ ಮತ್ತು ಅಯೋಧ್ಯೆ ಯಲ್ಲಿದು ಭಕ್ತಿ 

ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯರಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾದರು ಆಂಜನೇಯನ ದರ್ಶನವನ್ನು ಪಡೆದು 

ಅವನ ಮೂಲಕ್ ಮೂರುಸಲ ಶ್ರೀರಾಮನ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಇವರ ೧.೨8 

ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲದ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲಿ ಕಬೀರ್, ರಾಯರ್ದಾಸ್ ಮುಂತಾದವರ 

ಸತ್ಸಂಗವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇವರ ಮೊದಲಿನ ಹೆಸರು ರಾಮಬೋಲಾ. 

ತುಳಸೀದಾಸರು ೩೭ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ದೋಹಾವಳೀ, ಗೀತಾವಳೀ, ಕೃಷ್ಣ ಗೀತಾವಳೀ, ಜಾನಕೀಮಂಗಳ್, ವಿನಯಪತ್ರಿಕಾ 

ಮುಂತಾದುವು ಪ್ರ ಸಿದ್ದವಾದುವು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ತುಳಸೀದಾಸ 

ರಾಮಾಯುಣವೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗಿರುವ ರಾಮಚರಿತಮಾನಸೆವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ವಾದುದು ಇದೊಂದು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ತುಳಸೀದಾಸರು ಪ್ರಥೆಮತಃ ಭಕ್ತರು, 

ಅನಂತರ ಕವಿ. ಅವರ ಆರಾಧ್ಯದೇವರು ಶ್ರೀರಾಮ. ರಾಮನೇ ಪರಮಾತ್ಮ. 

ತುಳಸೀದಾಸರ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಗೀತಕಜಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. 

ತೂಂರ್ತೆ ಮಹಾಕಾವ್ಯವಾದ ರಾಮಾಯಣದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವಾದ್ಯ 

ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ತೂರ್ಯ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂಜ್ಞೆ ಇದ್ದಿತು ಅದರಲ್ಲಿ ಶಂಖ, 

ದುಂದುಭಿ, ಸುಘೋಷ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ನೇಣುವಾದ್ಯಗಳು ಸಮಾವೇಶಗೊಂಡಿದ್ದುವು. 

ರಾವಣನ ಆಂತಃಪುರದಲ್ಲಿಯ ಸಂಗೀತ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿ ವೀಣಾ, ವಿಪಂಚೆ, 
ಮೃ ದಂಗ, ಮಡ್ಡುಕ, ಪಟಿಹ್ರ ಪಣವ, ಡಿಂಡಿಮ ಮತ್ತು ಆಡಂಬರ ಎಂಬ ವಾದ್ಯ 
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ಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. (ಸುಂದ ದರಕಾಂಡ ೧೦. ೩೭.೪೫). ಪಾಣಿಠಿಯ ಅನೇಕ 

ಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವೃಂದವಾದನಕ್ಕೆ ತೂರ್ಯ ಶಬ್ದವನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೂರ್ಯ 

ದಲ್ಲಿ ವೀಣಾವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. 
ತೂಲಿಕ್ಯ--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಾಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಸರಿಗಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸಥಿದಪಗರಿಸ 

ತೇಜೋವತಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಯಷಭಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 

ತೇಷ್ಟೆರು ವಾಲ ಭಾರತ ಕೃ ಷ್ಠ ಭಾಗವತರು ಅವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ 

ಘನಂ ಕ ರಷ್ಟ ಯ್ಯರ್ರವರ ಪ್ರ ಪ ಸಿದ್ಧ ಶಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಗಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು 

ತೇಮಾರಂ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಶ ವನಾಯನ್ಮಾರರಾದ ತಿರುಜ್ವ್ವಾನ ಸಂಬಂಧರ್, 

ಅಪ್ಪರ್ (ತಿರುನಾವಕ್ಕರಸು) ಮತ್ತು ಸುಂದರಮೂರ್ತಿನಾಯನಾರರ ಪವಿತ್ರ 

ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳಿಗೆ ತೇವಾರಂ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಮೊದಲಿನ ಇಬ್ಬರು ನಾಯನಾರರು 

ಕ್ರಿ. ಶ. ೭ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ, ಕೊನೆಯವರು ೯ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಇದ್ದರು. ಈ 
ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳು ತಮಿಳಿನ ಪವಿತ್ರ ಸಂಗೀತದಸಾರವಾಗಿವೆ. ೧೨೦೦ ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂಜಿ 

ಇದ್ದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಇವು ಪ್ರ 'ತಟಿಂಬಿಸುತ್ತ ವೆ. ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತಾದ್ಯಂತ ಒಂದೇ 

ವಿಧೆನಾದ ಸಂಗೀತ. ಪದ್ಧತಿ ಇದ್ದಿತು ತಿರು ುಜ್ಞಾನಸಂಬಂಧೆರ್ ತಮ್ಮ ಮೂರನೆಯ 

ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಗೀತವನ್ನು ಹಾಡಲು ತೊಡಗಿದರು 

ತೇವಾರಂ ಗೀತೆಗಳು ದೇಶಿ ಸಂಗೀತದ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನಗಳಾಗಿವೆ. ಪಣ್ 

ಎಂದರೆ ರಾಗ. ತೇವಾರಕಾರರು ಆಗ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಪಣ್ಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರು. 
ಪಣ್ಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆರೋಹಣ... ಅವರೋಹಣ, ವರ್ಜ $-ವರ್ಜಕ್ರಮ, ಜೀವ 

ಸ್ವರಗಳು, ನ್ಯಾಸಸ್ವರಗಳು, ರಕ್ತಿಪ್ರಯೋಗಗಳು, ದಾಟು ಪ್ರಯೋಗಗಳು, ವಿಶಿಷ್ಟ 
ಶ್ರು ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗಮಕಗಳು, ರಾಗಗಳು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸ್ವರಗಳು 

ಮೊಂತಾದುವುಗಳಿದ್ದು ವು ಪಣ್ಗಳಿಂದ "ಔಡವ_ನಾಡವ ಸಂಪೂರ್ಣ, ಶುದ್ಧ. 

ಛತಿೀಯಾಲಗ-ಸಂಕೀರ್ಣ,  ಉಪಾಂಗ-ಭಾಷಾಂಗ ಮುಂತಾದ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ 

ದಾರಿಯಾಯಿತು. ಪಣ್ಗಳನ್ನು (೧) ಪಹೆಲ್ಪಣ್- ಬೆಳಗಿನ ಹಾಡುಗಳು 

(೨) ಇರುವ ಪಣ್ ರಾತ್ರಿ ಕಾಲದ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು (೩) ಪೊದುಪ್ಪಣ್-. 
ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗಗಳೆಂದು ವರ್ಗಿೀಕರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.  ತೇವಾರಂನ ಪಣ್ಗಳಲ್ಲಿ 

ಉತ್ತಮ ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗಗಳು ದೊರಕುತ್ತವೆ. ಪಣ್ ಕೌಶಿಕಂ (ಜೈ ರವಿ)» 
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ವಿಯಗಕ್ಕುರಿಂಜಿ (ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ) ಮತ್ತು ಮೇಘರಾಗಕುರಿಂಜಿ (ನೀಲಾಂಬರಿ) 

ಮುಂತಾದುವು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹೆರಣೆಗಳು. ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾಗಿ ತೇವಾರಂ ಪಣ್'ಗಳು 

ಪುರಾತನ ರಾಗಗಳಂ. ನಿಷಾದಾಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಚಮಾಂತ್ಯ ರಾಗಗಳು ಜನಪದ 

ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ರಾಗಗಳು. ಖಿ ವರ್ಗತ್ಕೈ ಸೆ ಸೇರಿದ ನಾದನಾಮಕ್ತಿ ಯೆ ಮತ್ತು 

ನವರೋಜ್ ತೇಮಾರಂ ಹಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 

ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಶುದ್ಧ ಮೇಳವು ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಮೇಳವಾಗಿತ್ತು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ತೇವಾರಂ ಗೀತಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಅಧವಾ ಶಂಕರಾಭರಣ 

ಮೇಳದ ಜನ್ಯ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಯಾಳ್್ ವಾದ್ಯ ವನ್ನು ಶುದ ಮೇಳ ಹರಿಕಾಂಬೋಜಿಗೆ 

ಶ್ರುತಿ ಹ ತ್ತಿ ದ್ದರು. ಅವಶ್ಯವಿದ್ದ ಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಆನಾ ಸುಚಿ ತಂತಿಯನ್ನು 

ಆಧಾರ ಸ ಸ್ದ ಕ್ವರವನ್ನಾ ಗಿಸಿಕೆ ಇಂಡು ನುಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದರು. ತೇವಾರದ ವಣ್ಗಳೆಲ್ಲವೂ ಜೀವ 
ರಾಗಗಳು. ಈ ಗೀತೆಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾಕ್ಷರ ಪ್ರಾಸವಿಡೆ ಸ್ವರಲಿಪಿ 

ಇಲ್ಲದಿದ್ದ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತೇವಾರಂಗಳನ್ನು ಸಕತ ಸಷ್ಯರು ಭಾವಸಹಿತ 

ಸರಿಯಾಗಿ ಕಲಿತು ವರಂಪರೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಬಂದಿವೆ ತೇವಾರಂಗಳನ್ನು ಹಾಡಲರಿ 

ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದತ್ತಿಗಳಿದ್ದು ವು. ಆದ್ದ ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುಳ್ಳ 

ಒದುವರ್ ಎಂಬ ವರ್ಗವೇ ಬೆಳೆದು ಬಂದಿತು ಇವನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಯರೂ ವತ 

ಎಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ರೂಢಿ “ಳೆಯಿತು. ತೇವಾರಂಗಳ 

ಹಿಂದಿನ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಕೆಡಿಸದೆ, ಬದಲಾಯಿಸದೆ. ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು 

ಬಂದರು. ಯಾರಾದರೂ ಒದುವರ್ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೆ ಅವರು ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು 

ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಂಭವವಿತ್ತು. ಮಧ್ಯ್ವೆಯುಗದಲ್ಲಿ ತೇವಾರಂ ಭಜನೆಗಳು ಮತ್ತು 

ಕಚೇರಿಗಳು ಉತ್ಸವಗಳ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದ್ದು ವು ನವಸಂಧಿ ಪೂಜೆಗಳಲ್ಲಿ 

ಯಾವ ಸರ್ಣಗಳನ್ನು ಹಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದು ದರಿಂದ ಒದುವರ್ಗಳು 

ಅಂತಹೆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಯಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೇವಾರಂಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತಾದ 

ಪಣ್'ಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. pa ಪಣಾ”ಗಳಿಗೆ ಸರಿಸ ಇಸಾ ಅಧುನಿಕ 

ರಾಗಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇನೆ: 

ಪಣ್ ರಾಗ 

ಪಂಚಮಂ ಆಹಿರಿ 

ಶಿಕಮರಂ ನಾದನಾ ಮಕ್ರಿ ಯ 

ಪುರಥಿರ್ಮೈೆ ಭೂಪಾಳಿ 

ಎ ಯಗಕ್ಕು ರಂಜಿ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ 

ಕೌಶಿಕಂ ಭೈರವ 

ಶಂತುರುಟ್ಟಿ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ 

ಗಾಂಧಾರ ಪಂಚಮಂ ಕೇದಾರಗೌಳ 
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ಅಂಡಲಿಕ್ಳುರುಂಜಿ ಸಾಮ 

ಟಕ್ಕೇಶಿ ಕಾಂಭೋಜಿ 

ಶೆವ್ವಾಯಿ ಯದುಕುಲ ಕಾಂಭೋಜಿ 

ಪಯಂಪಂಜುರಂ ಶಂಕರಾಭರಣಂ 

ಕೊಲ್ಲಿ ನವರೋಜ್ 

ಮೇಗರಾಗ ಕುರಿಂಜಿ ನೀಲಾಂಬರಿ 

ನಟ್ಟಿ ಪಾಡ್ಪೈ ನಾಟಿ 

ಸಾದರಿ ಪಂತುವರಾಳಿ 

ತೇೇನಕ--ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಾಡಾದ ಪ ಪ್ರಬಂಧದ ಒಂದು ಅಂಗ. 

ತೊಡೆ ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಡೆಯ ವಿವಿಧ ಚರನಾಕ್ರಿ ಯೆಗಳು ಇದು 

ವಿಢವಾಗಿವೆ. ಅವು _ಒಮ್ಮಣಿಗಳ ಸ್ಪಂದನದಿಂದ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ. ನಡುಗುತ್ತಿರುವ 

ತೊಡೆಗಳು ಕಂಪನ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಮೊಳಕಾಲು ತೊಡೆಯವರೆಗೂ ಬಂದರೆ 

ಅದು ವಲನ ಜೇಷ್ಟಾರಹಿತವಾದ ತೊಡೆಯು ಸ ೦ಭನ. ತೊಡೆಗಳ ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ 

ತಗಲುವಂತೆ ಮೊಳಕಾಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ತಿರುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆದು ಉದ್ಯ್ವರ್ತನ, 

ನಡೆಯುವಾಗ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ತೊಡೆಗೆ ತಗಲುತ್ತಿರುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ವಿಭೇದವು 

ವಿವರ್ತನ. 

ತೋಡಿ “ಈ ರಾಗವು ಆನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮಶೋಡಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸಸನಿದಮಗರಿಸ 

ತೋಮರಧಾರಿಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ, 

ಆಃ ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮರಿಸ 
ತಂಜಾವೂರು ಕೃಷ್ಣಭಾಗವತರಂ (೧೮೪೧-೧೯೦೩)- ಹರಿಕಥಾ ಕಾಲ 

ಕ್ಷೇಷವು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟಿ ವನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಬಹುಮಟ್ಟಿಗೆ ತಂಜಾವೂರು ಕ್ಕ ಕೃಷ್ಟ 
ಭಾಗವತರು a ಇವರು ದತ್ತಿ ಭಾರತದ ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇಪದ ಜನ ಫನೆದು 

ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದಾ ಕೆ. ಪದಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ. ತಾನವರ್ಣಕ್ಕೆ ಆದಿ ಅಪ್ಪಯ್ಯ, ಸ್ವರ 

ದತಿಗೆ ಶ್ಯ್ಯಾ ಮಾಶಾಶ್ರಿ, ಕೃ ತಿಗಳಿಗೆ ತ್ಯಗೆರಾಜರಿದ್ದಂತೆ ಹರಿಕಣಿಗೆ ಕ್ಸ ky ಭಾಗವತರು 

POSER ಸಜ: 

ತಂಜಾವೂರಿನ ಮರಾಠ ದೊರೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಹರಿದಾಸರೂ 
ಮತ್ತು ಭಾವರೆಂಬುವರು ಹಲವು ಮಂದಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮರ್ಥ 
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ರಾಮದಾಸ್, ತುಕಾರಾಂ, ನಾಮದೇವ್, ಏಕನಾಥ ಮುಂತಾದ ಸಂತರ ಭಕ್ತಿ 

ಪಂಥದ ವ್ರಚಾರಕರೂ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ ಆಗಿದ್ದ ರು. ಇವರ ಕಧಾಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ದಿಂಡಿ, 

ಬ ಅಭೊಗ, ಲಾವಣಿ, ಧ್ರೈುಸದ್ ಮತ್ತು "ತುಮ ಗಳನ್ನೂ ಎನಡ ರೀತಿಯ ಸಂಗೀತ 

ಚನೆಗಳನ್ನೂ ಕಲಾತ ಕವಾಗಿ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿ “ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಕಧಾ 

ಇ. “ತಂತ್ರವು ರೂ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಸಮಾಜದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ 

ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿತು. ತಂಜಾವೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಮಂತ್ರಿಯೂ ವಿದ್ವಾಂಸರೂ 

ಕಲಾಪೋಷಕರೂ ಆಗಿದ್ದ ಪೆರಿಯಸ್ವ್ಯಾಮಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಅಧವಾ ಪೆರಿಯಣ್ಣ ಎಂಬುವರು 

ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಪದ್ಧತಿಯ ಹರಿಕಧಾ ಕೌಶಲ್ಯದ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿ 

ದಕ್ಷಿಣದ ಶೈಲಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲವುಳ್ಳವರಾಗಿದ್ದರು. ದಿನವೂ ಹೆರಿ 

ಕಥೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ದ ಹೆದಿನಾಲು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರ ಮೇಲೆ ಅವರ 

ದೃಷ್ಟಿ ಬಿದ್ದಿತು ಬಾಲಕನನ್ನು ತನ್ನ ಆಶ ಶ್ರಯಕ್ಕೆ “ನೆದುಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸಂಗೀತ, 

ನೃತ್ಯ ತಮಿಳು, ಸಂಸ್ಕೃತ, ತೆಲುಗು ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿ ಇದಲ್ಲದೆ 

ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ಆರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ “ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಿಸಿದರು ಸಂಗೀತವನ್ನೂ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳನ್ನೂ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯರಾದ ತಿಲ್ಲೆ ಎಸ್ ನಂ ರಾಮಯ್ಯುಂಗಾರ್ಯ 

ರಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು. ೧೮೭೧ ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಥಮ ಕಥಾಕಾಲಕ್ಷೇನ 

ರಾಧಾ ಕಲ್ಯಾಣಂ. ಈ ರೀತಿ ಕಧಾಕಾಲಕ್ಷೇಸದಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಾ ತ್ರಾ ರಂಭವಾಯಿತು. 

ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರು ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಶೈಶಿಗಳನ್ನು "ತಮ್ಮ ಕಥಾಕಾಲ 

ಕ್ಷೇಠದಲ್ಲಿ ಸಮಿ ಳನಗೊಳಿಸಿದರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಪ ಮತ್ತು ರಸ ತುಂಬಿರುತ್ತಿ ತ್ತು. ~ 

ಆದ್ದರಿಂದ ಶೋತ್ಪ ಗಳಿಗೆ ಕಥಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ವಿಹೆರಿಸುತ್ತಿ ರುವಂತೆ. ಅನುಭವವಾಗುತ್ತಿ ತ್ತು. 

ತತ್ತಾರಣ ಪಂಡಿತಪಾಮರರಿಗೆ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿತ್ತು. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ 

ಘಟನೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಜತಿಗಳಿಗೆ ನರ್ತನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರ ಸಂಗೀತ 

ದಲ್ಲಿ ಶ್ರುತಿ” ಶುದ್ಧತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿತ್ತು. ಕಾಲಿನ ಗೆಜ್ಜೆಗಳ ಕಿಣಿಕಿಣಿಯು 

ಶ್ರುತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರು ತ್ರಿತ್ತು.  ತಾಳವೂ "ಸತ ಆಧಾರ ಶ್ರುತಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತಿತ್ತು. 

ಆದ್ದರಿಂದ ಇವರ ಗಾಯನಕೆ, ಮಾರುಹೋಗಿ ಮಹಾವೈ ದೃನಾಥ ಅಯ್ಯರ್ ಮುಂತಾದ 

ಹಿನಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಪ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಿದರು ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಇವರ ಕಥಾ 

ಕಾಲಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿತ್ತು. ಇವರಿಗೆ ಸಂದ ಗೌರವ, ಸನ್ಮಾನಗಳೂ ಅಪಾರ. 

ಚಾದರ ಪಂಚಾಪಕೇಶ ಭಾಗವತರು ಮತ್ತು ಮರುದಪ್ಪ ಇವರ ಸಹೆಗಾಯಕ 

ರಾಗಿದ್ದರು. ಕೃಷ್ಣ ಭಾಗವತರು ತೇಜಸ್ವಿ ಹಾಗೂ ಆಕರ್ಷಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾಗಿದ್ದರು. 

ತಂಜಾವೂರು ಸೋದರ ಚೆತಂಷ್ಕ ಯ -- ಚಿನ್ನಯ್ಯ, ಪೊನ್ನ ಯ್ಯ, 

ವಡಿವೇಲು ಮತ್ತು ಶಿವಾನಂದಂ ಎಂಬ ನಾಲ್ವರು ಸಹೋದರರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ 

ವಿದ್ವಾಂಸರೂ, ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರೂ ಆಗಿದ್ದರು. ತಂಜಾವೂರಿನ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ 

ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಸ್ರಿತರ ಶಿಷ್ಯ 



೫೦೨ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ರಾಗಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನ ನ್ಲೇಯ್ಯ್ಯ ನವರು ಮೈಸೂರಿನ ಮುಮ್ಮ! ಡಿ ಕೃಷ್ಣ ರಾಜ ಒಡೆಯರ 

ಆಸ್ಚಾ ನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಪೊನ ಯ್ಯ ಮತ್ತು ಇರಾ ತಂಜಾವೂರಿನ 

ಶರಜಭೋಜಿ ಮಹಾರಾಜನ ಆಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲೂ, ವಡಿವೇಲು ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಸ್ವಾತಿ 

ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲೂ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ವಾಗ್ಗೇಯ 

ಕಾರರಾಗಿದ್ದರು ೧೮ ಮತ್ತು ೧೯ನೆ ಶತಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು, ತಂಜಾವೂರು 

ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರವು ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯಿಕಲಾಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದುವು. 

ತಂಬೂರಿ - ತಂಬೂರಿಯು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯವಾದ ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ. 

ಟಿೊಳ್ಳಾಗಿರುವ ಕೊಡದ ಚೂಪಾದ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಟೊಳ್ಳಾದ ದಂಡಿಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ 

ಮರದ ಮೊಳೆಗಳಿಂದ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೊಡದ ಮತ್ತು ದಂಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು 

ಕರೀಮರದ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಚ್ಚುವುದುಂಟು. ದಂಡಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ, ಕೊಡ ಅಧವಾ 

ಕಾಯಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಗುಲಿ ಅಧವಾ ಗಡ್ಡ ಹೊಂದಿರು 

ತ್ತದೆ. ಇದರ ಸಮದೂದದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಂಧ್ರ ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ದಂಡಿಯ ಐಡಿ 

ಭಾಗದ ತುದಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು ಎಂಟು ಅಂಗುಲ "ದೂರದಲ್ಲಿ, ದಂಡಿಯ ಪಟ್ಟಿಯ 

ಅಡ್ಡಗಲವಲ್ಲಿ ಕೊಂಬಿನ ಅಧವಾ ದಂತದ ಮೇರು ಹೊಳಲ್ಪಟ್ಟರುತ್ತದೆ ಇದರಲ್ಲೂ 

ಸಮದೂರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ರಂಥ್ರಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಮೇರುವಿನ ಅಜೆ ದಂಡಿಯ ಬಿಡಿ 

ಭಾಗದ ಪಕ್ಕಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿರಜೆಗಳೂ, ಮೇಲ್ಬಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಿರಡೆಗಳು ಇರು 

ತ್ತವೆ. ಎದೆಹಲಗೆಯ ಕೇಂದ್ರಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯ ಆಕಾರದ ಸಣ್ಣ «ಕುದುರೆ? ಇರು 

ತ್ತದೆ. ಇದು ದಂತ ಅಧವಾ ಕೊಂಬಿನಿಂದ ಮಾಡಿರಬಹ.ದು. ಕಾಯಿಯ ಗಡ್ಡ 

ನಾಲ್ಕು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ತಂತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಮಣಿಗಳ ರಂಧ್ರ 

ಗಳಲ್ಲಿ ತೂರಿಬಂದು ಕುದುರೆಯ ಮೇಲಿನ ನಾಲ್ಕು «ಗಾಡಿ'ಗಳಲ್ಲಿ ತೂರಿಬಂದು 

ಹಾಗೆಯೆೀ ಮೇರುವಿನ ನಾಲ್ಕು ರಂಧ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತೂರಿಸಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ಬಿರಡೆಗಳಿಗೆ 

ಕಟ್ಟಲಾಗಿದೆ. ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಿಗು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸಾದ ಎಡಕ್ಕೆ ಪಂಚಮ, 

ಸಾರಣೆ, ಅನುಸಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಂದ್ರ” ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪ ಡುತ್ತವೆ. ಪಂಚಮ 

ಮತ್ತು ಸಾರಣೆಯ ಹಾಗೂ ನಜಾತು ತಂತಿಗಳು ಉಕ್ಕಿನವು. ಮಂದ್ರದ 

ತಂತಿ ಹಿತ್ತಾಳೆಯದು. 

ಶಾರೀರಕ್ಕೆ ಅಧವಾ ಸಂಗೀತ ನುಡಿಸುವ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಆಧಾರ 

ಷಡ್ಜ ಕ್ಶೈ ಸಾರಣೆ, ಅನುಸಾರಣೆ ಮತ್ತು ಮಂದ್ರದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಒಂದೇ 

ಸ್ವರವನ್ನು ಕೊಡ:ವಂತೆ ಆಯಾ ಬಿರಡೆಗಳನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬೇಕು ಈ ಆಧಾರಷಡ್ಡಕ್ಕೆ 

ತಗ್ಗಿನ ಮಂದ್ರಸ್ಕಾಯಿ ಪಂಚಮ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಂಚಮ ತಂತಿಯನ್ನು ಶ್ರುತಿ 

ಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮಂದ್ರ, ಸಾರಣೆ ಮತ್ತು ಅನುಸಾರಣೆ ತಂತಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವು 

ದೊಂದನ್ನು ವಿನಾಟಿದರೂ ಉಳಿದ ಎರಡು ತಂತಿಗಳೂ ಸ್ನೇಹದಿಂದ ಅಥವಾ ಅನುರಣನೆ 

ಯಿಂದ ತಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೈ ತಾವೇ ಆಧಾರಷಡ್ಡ ಧ್ವನಿ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗ ಶುದ್ಧ ವಾದ ಶ್ರುತಿ 
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ಗೂಡಿತೆಂದು ನಿರ್ಧರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಕುದುರೆಯ ಮೇಲೆ 

ಹಾದುಹೋಗಿರುವ ತಂತಿಗಳ ಕೆಳಗೆ, ನಾಲ್ಕು ಚೂರು ಹತ್ತಿಯ, ರೇಷ್ಮೆ ಅಥವಾ 

ಉಣ್ಣೆ ದಾರಗಳನ್ನು "ಸೇರಿಸಿ ಒಂದೊಂದು ದಾರವನ್ನೂ ಮುಂದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಕ್ಕೂ 

ಜರುಗಿಸುತ್ತಾ ಆಯಾ ತಂತಿ ಮೂಟದರೆ, ಒಂದು ಸ್ಯಾ ನದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ತಂತಿಯೂ 

ಜೀರುಗೂಡಿ ವರ್ಧಿಸಿದ ನಾದದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಜೀವಾಳ ಕಟ್ಟು 

ವುದು ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ತಂಬೂರಿಯ ಪುರಾತನ ಹೆಸರು ಬ್ರಹ್ಮನೀಣೆ ಹಿಂದೆ ಇದರ ಕೊಡವು 

ಒಂದು ಪೆಟ್ಟಗೆ ಆಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು. ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬುರುವು ತಂಬೂರಿನಾದಲೋಲ. 

ಅವನೇ ಈ ವಾದ್ಯವನ್ನು ಆವಿಷ್ಯರಿಸಿದನು. ಮೊಗಲರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ತಾನ್ 

ಸೇನನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ವೆಟ್ಟಗೆಗೆ ಬದಲು ಸೋರೆಕಾಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಯಿತು. 

ತಂ ಬ್ರೂಹಿ-ಅವನನ್ನು ಹೇಳು ಅಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಕುರಿತು ಹೇಳು ಎಂಬ ಅರ್ಥ 

ಕೊಡುವ ಪದದಿಂದ ತಂಬೂರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 
ಇದಕ್ಕೆ ತಂಬೂರಾ, ತಾನಪುರಾ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳೂ ಇವೆ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ 

ಎನ್ನುವರು. ಅದರ ಮೇಲೆ ಮರವ ತೆಳುವಾದ ಪಟ್ಟ ಕೂಡಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಬಲಿ 

ಎನ್ನುವರು. 

ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯ ತಾನ್ಪುರಾದ ತುಂಬಾವನ್ನು ಮಾಟವಾದ ಸೋರೆ 

ಕಾಯಿಗಳಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬೊಂಬಾಯಿ ಮತ್ತು ವಿಶಾರಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 

ತಂಬೂರಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ, ಇದು ಮೂರುವರೆ ಅಡಿಗಳಿಂದ ಐದು ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. 
ದಕ್ಷಿಣದ ತಂಬೂರಿಗಳನ್ನು ಹಲಸಿನ ಮರದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮಾಟವಾದ 

ಕೊಡಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಕೆಕ್ತನೆಯ ಕೆಲಸವುಳ್ಳ ದಂತದ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸು 

ತ್ತಾರೆ ಮೈಸೂರು, ತಂಜಾವೂರು ಮತ್ತು ತಿರುವನಂತಪುರವು ಇಂತಹೆ 

ತಂಬೂರಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ತಂತೀವಾದ್ಯಗಳುಂ--ತತ ಅಥವಾ ತಂತೀವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿ 

ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ 

(೧) ತಂತಿಗಳನ್ನು ವಿತಾಟುವುದರಿಂದೆ ನಾಡೋತ್ರ ತ್ತಿಯಾಗುವ ವಾದ್ಯಗಳು. 

ಉದಾ. ವೀಣೆ, ರುದ್ರವೀಣೆ, ಸಿತಾರ್, ಸ್ವರಬತ್, ಸಾರೋಡ್, ನಂದುನಿ, 

ಗಿಟಾರ್. ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯಗಳಾದ ಏಕ್ ತಾರ್ ಮತ್ತು ತಂಬೂರಿ ಈ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. 

(೨) ಕಮಾನಿನಿಂದ ನುಡಿಯುವ ವಾದ್ಯಗಳು. ಉದಾ. ಪಿಟೀಲು, ಸಾರಂಗಿ, 

ದಿಲ್ರುಬ, ಬಾಲಸರಸ್ವತಿ ಮತ್ತು ಎಸ್ರಾಜ್ ಕಮಾನು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಉಜ್ಜುವ 

ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ತಂತಿಗಳು ಕಂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟು ಧ್ವನಿಕೊಡುವ ವಾದ್ಯಗಳು ಎರಡು ಬಗೆ. 

(೩) ಗೋಟುವಾದ್ಯದಂತೆ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡಿನಿಂದ ನುಡಿಸಲ್ಪಡುವ 

ವಾದ್ಯಗಳು. ಉದಾ. ಬಾಲಕೋಕಿಲ, ಬುಲ್ಬುಲ್ ತರಂಗ್. 
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(0) ವೀಣೆ, ಸಿತಾರ್, ದಿಲ್ರುಬಗಳಂತೆ ಮೆಟ್ಟಲುಗಳ ಮೇಲೆ ನುಡಿಸುವಂತಹವು. 

(೩) ಸುತ್ತಿಗೆ, ಕೊಡತಿ ಅಥವಾ ಎರಡು ಕಡ್ಡಿಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಧ್ವನಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ 

ಯಾಗುವುದು. ಉದಾ: ಪಿಯಾನೋ, ಸ್ವರಮಂಡಲ. 

ತಂಜಾವೂರಿನ ನಾಯಕ ದೊರೆಗಳು 

ಶೇವಪ್ಪನಾಯಕ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೩೦-೧೫೭೨) 

ಅಚ್ಚ್ಚ್ಯುತಪ್ಪನಾಯಕ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೫೭೭-೧೬೧೪) 

ರಘುನಾಥನಾಯಕ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೧೪-೧೬೩೨೫) 

ವಿಜಯರಾಘವನಾಯಕ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೩೫-೧೬೭೩) 

ಮರಾಠ ದೊರೆಗಳು-- 

ಏಕೋಜಿ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೬೭೬-೧೬೮೩) 

ಷಾಹಜಿ (ಕ್ರಿ ಶ. ೧೬೮೪-೧೭೧೦) 

ಸರ್ಫೋಜಿ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೧೧-೧೭೨೮) 

ತುಕ್ರೋಜಿ (ತುಳಜಾಜಿ) (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೨೯-೧೭೩೫) 

ಬುವಾಸಾಹೇಬ್ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೩೫-೧೭೩೬) 

ಪ್ರತಾಪಸಿಂಹ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೪೧-೧೭೬೪) 

ತುಳಜಾಜಿ 11 (ಕ್ರ. ಶ. ೧೭೬೫-೧೭೮೭) 

ಅಮರಸಿಂಹ ಮಹಾರಾಜ (ಸ್ರ. ಶ. ೧೭೮೮-೯ ೭೯೮) 

ಶರಭೋಜಿ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೭೯೮-೧೮೩೨) 

ಶಿವಾಜಿ (ಕ್ರಿ. ಶ. ೧೮೩೩-೧೮೫೨೫) 

ತಂತ್ರೀಲೀಲ--ಈ ರಾಗವು ೪೦ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ನವನೀತದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. . 

ಆಃ ಸರಿಗಹಮದವನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ತೂಂಗನಾಗ--ಈ ರಾಗವು ೨೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಾರುಕೇಶಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ | 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಮಗಸ 
ತಂಂಬಾಕಿನಾರ--ಕಾಶ್ಮೀರದಲ್ಲಿ ಈ ವಾದ್ಯವು ಪ್ರ ಚಲಿತವಾಗಿದೆ. 

ನೀರು ತುಂಬುವ ಉದ್ದವಾದ ಹೊಜಿಯ ತಳವನ್ನು ತೆಗೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಚರ್ಮನನ್ನು 
ಬಿಗಿಯಲಾಗಿದೆ. ವಾದ್ಯವನ್ನು ಎಡ ಬಗಲಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಲಗ್ಗೆಯಿಂದ 
ಬಾರಿಸುವರು. ವಾದಕರು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಎಡತೊಡೆಯ ಹತ್ತಿರ 
ವಾದ್ಯವನ್ನಿರಿಸಿ ಎರಡು ಕೈಯಿಂದ ಬಾರಿಸುವರು. ಕಾಶ್ಮೀರಿ ಜನಪದ ಗೀತಗಳಿಗೆ 
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ರಬಾಬ್, ಸಾರು, ಢೋಲಕ್, ಘಟಾ ಇತ್ಯಾದಿ ವಾದ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು 
ಶಿ 

ಬಾರಿಸಲಾಗುವುದು. 

ತುಂಬುರು-- ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಗಾಯಕ. 

ತಾಂಡವನೃತ್ಯ --ತಾಂಡವವು ಸಂಹಾರ ರೂಪವಾದುದು ಮತ್ತು ಶಿವಪರ 

ಮಾದುದೆಂದಮ ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ಸ್ಪ ಷ್ಟ ಸಡಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಭರತಾಚಾರ್ಯನ 

ಸ್ತ ಹಿತನಾದ ತಂಡು ಎಂಬ ಯುಹಿಗೆ ಪರಮೇಶ್ವ ಚ ಕಲೆಸಿದ ನಾಟ್ಯ ಜೆ, "ತಾಂಡವ? 

ನಂದು ಹೆಸರು ಬಂದಿತೆಂದು ಕೆಲವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತಾಂಡವ ನ ್ಸತ್ಯಪಲ ಆನಂದ, 
ಸಂಧ್ಗಾ, ತ್ರಿಪುರ ಸಂಹಾರ, ಶೃಂಗಾರ, ಮ ಗೌರೀ, ಕಾಳಿಕಾ, ಯಮ, ಉಗ್ರ 

ಭೂತ, ಭುಜಂಗ, ಪ್ರಳಯ ಊಧ್ಧೆ್ಮ, ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮುಠನಿತಾಂಡವವೆಂಬ 

ಹದಿನೈದು ವಿಥೆಗಳಿವೆ (ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ ನಟರಾಜ). 

ತಾಂಡವಪ್ರಿ೦ರು---ಈ ರಾಗವು ೪೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೆವಳಾಂಬರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪ ಸ 

ಅ; ಸಪಮಗರಿಸ 
ತಾಂಡವೋಲ್ಲೂಸಿನಿ-ಈ ರಾಗವು ೩೫ನೆ ಈ ಮೇಳಕರ್ತ ಶೂಲಿನಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಪದವನಿಸ 

ಅ: ಸರಿದಪಗರಿಸ 

ತಾಂಡವ--.ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ, 

ಆ: ಸಗಪದನಿಸ 

ಅನ ಸನಿದಪಗಸ 

ತ್ರ ೦ಬಕಾಪಿ೦ಯು-ಈ ರಾಗವು ೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾನಮೂರ್ತಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮರಿಗಮಪಸ 

ಅ: ಸವನಿಸದಪಮಗರಿಸೆ 

ತ್ರಿಕಾಲ-ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಲಯ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬಿತ, 

ಮಧ್ಯ, ದ್ರುತ ಎಂಬ ಮೂರು ಕಾಲಗಳಿವೆ. 

ತ್ರಿ ಕೋಣಕಂಬಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲೂ, ನ್ಫತ್ಯಗಳಲ್ಲ ವಾದ್ಯಗೋಷ್ಠಿಗಳಲ್ಲೂ 

ತಾಳನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವ ವಾದ್ಯ. ಉಕ್ಕಿನ ಸಲಾ ಯನ್ನು 

ತ್ರಿಕೋಣಾಕಾರಕ್ಕೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದ ಆಧಾರಶ್ರುತಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಈ 
ಚ 

ತ್ರಿಕೋಣದ ಅಳತೆಯು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಾರವನ್ನು 
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ಕಟ್ಟ ಎಡಗ್ಗೆ ಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಲಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿದಿರು ಕಡ್ಡಿಯ ತಾಡನದಿಂದ 

ತಾಳಗತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೇಳಲು ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತದೆ. 

ತ್ರಿಗತ- ಮತಂಗನು ಹೇಳಿರುವ ನವತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ. 

ತ ತೀಯಕಾಲ--ಮೂರನೆಯ ಕಾಲ ಅಂದರೆ ದ್ರು ತಕಾಲ. ಇದನ್ನು 

ಸ್ವರಸಮಹೆದ ಮೇಲು ಎರಡು ಗೀಟು ಹಾಕಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತ ಡೆ'ಉದಾ:ಸಸಸಸ 

ತ್ರಿನೇತ್ರಪ್ರಿಯೆ ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು 

ಜನ್ಮರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಗರಿಸ 

ತ್ರಿದಶರಂಜನಿ-..ಈ ರಾಗವು ೧೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಯಕ ಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ನಾರ 

ಆ: ಸರಿಗದನಿಸ 

ಅ: ಸಥಿದಗರಿಸ 

ತ್ರಿಪೆಡಗೆ -ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುುಂಕಾರ ಧ್ವೈನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಕ್ರ 

ಆ: ಸರಿಮದಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮುರಿಸ 

ಶ್ರಿಷತಾಕಹಸ್ತ--ಇದು ಭರತ ನಾಟ್ಯದ ಅಸಂಯುತ ಹೆಸ್ತ ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ಬಗೆಯೆ ಮುದ್ರೆ. ಪತಾಕ ಹೆಸ್ತದಲ್ಲಿನ ನಾಲ್ಕನೆಯ ಬೆರಳನು ಮಡಿಚ್ಚಿ 

ಹಿಡಿಯುವುದು ಕ್ರಿಪಶಾಕಹೆಸ್ತ.  ಕೆರೀಟ, ವೃಕ್ಷ ವಜ್ರಾ ಯುಧೆ, ಇಂದ್ರ, ಕೇತಕಿ 

ಪುಷ್ಪ, ದೀಪ, ಅಗ್ನಿಜ್ವಾಲೆಯ ವಿಜೃಂಭಣೆ, ಕೆನ್ನೆಗಳು, ಪತ್ರಲೇಖನ. ಬಾಲಾ 

ಪರಿವರ್ತನೆ, ಸ್ತ್ರೀಪುರುಷ ಸಂಯೋಗಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು ಈ ಹಸ್ತಲಕ್ಷಣವನ್ನು 

ವಿನಿ ಯೋಗಿಸಲಾಗುವುಡು. 

ತ್ರಿಪುಬಿತಾಳ---ಇದು ಸುಳಾದಿ ಸಪ್ತತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಐದನೆಯ ತಾಳ, ಇದರ 
ಅಂಗಗಳು ಒಂದು ತಿಶ್ರ ಲಘು, ಎರಡು ದ್ರುತ. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಸ ಏಳು ಅಕ್ಷರ 

ಕಾಲ. ಇದಕ್ಕೆ ತಿಶ್ರ ಜಾತಿ ತ್ರಿ ಪುಟಿತಾಳವೆಂದು ಹೆಸರು 

ತ್ರಿಪುಚ್ಛ--ದಶವಿಧೆ ಗಮಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯೆ ಗಮಕ. ಅಂದರೆ 

ವ ಸ್ವರಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಉಸಯೋಗಿಸುವುದು. ಉದಾ : ಸಸಸ, ರಿರಿರಿ, 

ಗಗಗ ಇತ್ಯಾದಿ. ಭೈರವಿ ಅಟಿತಾಳದ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಎತ್ತುಗಡೆ ಸ್ವರ. 

ಪೆಫಫೆ, ಧದದ, ನಿನಿನಿ, ಸಸರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 
ತ್ರಿ ಭಂಗ ಭರತನಾಟ್ಯದ ನಾಲ್ಕು ಭಾವಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಧೆ. ದೇಹವು 

ತ್ರಿಕೋನಾಕಾರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವಿಕೆ. ನಿಂತ ನಿಲುವಿನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಕೋನವನ್ನು ತೋರು 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೫೦೭ 

ವಂತಹುದು. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನ ಅಷ್ಟೋತ್ತ ರದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಭೆಂಗ ಮಧುರಾಕೃತಿಯೇ ನಮಃ 

ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. 

ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ ಈ ರಾಗವು ೫೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಣ್ಮ್ಮಖಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ತ್ರಿಮೂೂರ್ತಿಪ್ರಿ೦ನಂ---ಈ ರಾಗವು ೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಥೇನುಕದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಗರಿಸ 

ಶ್ರಿಲೋಚನಪ್ರಿಯ - ಈ ರಾಗವು ೩೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಗಾನಂದಿನಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 

ತ್ರಿವೇಣಿ ಈ ರಾಗವು ೬೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಚಸ್ಪತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಮ.ಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದನಿಪಷಮಗರಿಸ 

ತ್ರಿ ಶೂಲ--ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ಅಸಂಯುತ ಹೆಸ್ತಮುದ್ರೆ. 

ಹೆಬ್ಬೆ ರಳು ಮತ್ತು ಕಿರುಬೆರಳನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಉಳಿದ ಮೂರನ್ನು ಚಾಚಿ ಹಿಡಿಯುವುದು 

ತ್ರಿಶೂಲ ಹೆಸ್ಮ. ಬಿಲ್ಬಪತ್ರೆ, ಮೂರು ಎಂಬ ಸಂಖ್ಯೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಹಸ್ತ 

ವಿನಿಯೋಗ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 

ತ್ರಿಅನ್ಕಸ್ವರ ಭಾಷಾಂಗರಾಗ - ಮೂರು ಸ್ವರಗಳು ಅನ್ಯಶ್ವರಗಳಾಗಿರುವ 

ಭಾಷಾಂಗರಾಗ 

ಉದಾ : ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿಕಾಪಿ, ಆನೇದ ಭೈರವ 

ತ್ರಿಸ್ವರ ವಕ್ರ ರಾಗ - ಅವರೋಹಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಸ್ವರಗಳು ವಕ್ರವಾಗಿವೆ. 
ಉದಾ : ಶ್ರೀರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪದಸನಿಪಮರಿಗರಿಸ 
ತಿಶ್ರಛಾಪು- ಮೊದಲ ಘಾತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಕ್ಷರ, ಎರಡನೆಯದಕ್ಕೆ ಎರಡು 

ಅಕ್ಷರ ಕಾಲವಿರುವ ಛಾಪುತಾಳ. 

ತಿಶ್ರ ಲಘು--ಮೂರು ಅಕ್ಷರ ಕಾಲದ ಲಘು. 
ತ್ರಿಶ್ರುತಿ ಪಂಚಮ--ವರಾಳಿರಾಗದ ಮಧ್ಯಮದ ಹೆಸರು. 
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ತ್ರಿಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ--ಸಾಮಗಾನದ ರಿಷಭ 

ವತ ಬೆಟ್ಟ, ಭಯ, ರಕ್ಷಣೆ. ಮಂಗಳ ಮುಂತಾದ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ 

ಥಾಟ್ ಥಾಟ್ ಎಂದರೆ ಹಿಂದೂಸ್ಸಾನೀ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಜನಕ ರಾಗ. 

ಪಂಡಿತ ವಿಷ್ಣುನಾರಾಯಣ ಭಾತ್ಚ ಂಡೆಯವರು ತಮ್ಮ "ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಸಂಗೀತವರ್? 

ಎಂಬ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ದ ತಿಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಸಿಷ್ಟಾ ರೆ. ಥಾಟ್ ಎಂದರೆ 

ಮೇಳವೆಂದು ಹೆಸರು. ಹಿಂದೂಸಾ ವ ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾತ್ಮೃ ೦ಡೆಯವರು ಕೇವಲ 

ಹೆತ್ತು ಧಾಟ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾ ರೆ. ಅವು ಇಂದಿಗೂ ಆ ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯತೆ 

ಪಡೆದಿವೆ. ಅವು ಯಾವುವೆಂದರೆ : 

(೧) ಕಲ್ಯಾಣ ಧಾಟ್ (ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿ ೬೫ನೆ ಮೇಲ) 

(೨) ಬಿಲಾವಲ್ ಥಾಟ್ (ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣ ೨೯ನೆ ಮೇಲ) 

(೩) ಖಮಾಖ್ ಧಾಟ್ (ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿ ೨೮ನೆ ಮೇಲ) 

(೪) ಬ್ಸೈರವ್ ಥಾಟ್ (ರ ಭೂತ ೧೫ನೆ ಮೇಲ) 

(೫) ಪೊರ್ನಿ ಧಾಟ್ (ಕಾಮವರ್ಧಿನಿ ೫೧ನೆ ಮೇಲ) 

(೬) ಮಾರವಾ ಧಾಟ್ (ಗಮನ ಶ್ರಮ ೫೩ನೆ ಮೇಲ) 

(೭) ಕಾಫಿ ಥಾಟ್ (ಖರಹರಪ್ರಿಯ ೨೨ನೆ ಮೇಲ) 

(ಆ) ಅಸಾವೇರಿ ಧಾಟ್ (ನಠಭ್ಛೈರವ ೨೦ನೆ ಮೇಲ) 

(೯) ಭೈರವಿ ಧಾಟ್ (ಹೆನುಮತೋಡಿ ಆನೆ ಮೇಲ) 

(೧೦) ತೋಡಿ ಥಾಟ್ (ಶುಭಪಂತುವರಾಳಿ ೪೫ನೆ ಮೇಲ) 

ದ- (೧) ಬೆಟ್ಟಿ, ದಾನ ಮಾಡುವವನು, ಪತ್ನಿ, ಪಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ನೋಡು 

ವುದು, ಕಾಪಾಡುವುದು, ಮೂಗ, ಕರಗಿಸುವ, ಶುದ್ಧವಾದ, ಕ್ಷಮೆ, ರಕ್ಷಣೆ, ಶುದ್ಧ 

ಮಾಡುವುದು, ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 

(೨) ಸ್ವರಸಪ್ತಕದಲ್ಲಿ ಆರನೆಯ ಸ್ವರ. ಇದಕ್ಕೆ ಥೈ ವತವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ದತ್ತಾ “ಹದಿಮೂರು ಬಗೆಯ ಹುಡುಕ್ಕ ವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ 

ವಾದ್ಯ 

ದತ್ತಾತ್ರೇಯಂ ಸದಾಶಿವರಾವ್ ಗೆರುಡ್ ಸುಮಾರು ೬೬ ವರ್ಷ 
ವಯಸ್ವರಾದ ಡಿ ಎರ. ಗರುಡ್ರವರು ಮಹಾನಟ ಗರುಡ್ ಸದಾಶಿವರಾಯರ 

ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿ ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಗೀತ್ಯ ಹಿಂದೂಸಾನಿ ಗಾಯನ ತಬಲ yes 

ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿರುವ ಖ್ಯಾತ ಕಲಾವಿದರು. ಇವರ ಜನ್ಮಸ 

ಉತ್ತರ ಕರ್ಣಾಟಕದ ಕೊಪ್ಪ ಳದ ಸವಿತಾಪದ ಳೌಲೂರು ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ KN 

ಮ್ನ ದಕ ಮನೆತನದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ಮತ್ತು ತಾತನೆವರಿಗೆ ನಾಟಕ 

ಮೆತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ತೀರ ಆಸಕ್ತಿ. ತಂದೆಯವರ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ನಾಟಕ ಮಂಡಲಿ 
ಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಭಾಷೆಯ ಮಾಸ್ಟರುಗಳಿಂದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕಲಿಯತೊಡಗಿ, 
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ನಂತರ ಘನಶ್ಯಾಮ ಬಾಡ್ಕರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತ ತಬರ್ಲಜಿಯವರಿಂದೆ ತಬಲಾವಾದನ 

ವನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿ, ತರುವಾಯ ರಘುನಾಥರಾವ್ ಎಂಬುವರಲ್ಲಿ ಮುಂದು 

ವರಿಸಿದರು. ಬೊಂಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪಕಾಲವಿದ್ದು ಈಗ ಸುಮಾರು ೩೫ ವರ್ಷಗಳಿಂದ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ಹಿಂದೂಸಾ ನಿ ಕಲಾಕಾರಂಗೆಲ್ಲಾ ತಬಲಾ 

ನುಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾದಾನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಒಬ್ಬ 
ಅಪರೂಪ ಕಲಾತಪಸ್ವಿ ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಗುರುದತ್ಕಾಮತ್ ಮತ್ತು ಗ.ರುದಾಸ್ 

ಮಡ್ಯಾಂ್ ಎಂಬುವರು ಪ್ರಮಖರು. 

ದತ್ತಿಲ (ಸು. ಕ್ರಿ. ಪೂ. ೪ ಶ.)--ದತ್ತಿಲನು ಒಬ್ಬ ಭರತ ಪುತ್ರನೆಂದೂ, 

ಅವನಿಗೆ ಸಂಗೀತದ ಲಕ್ಷ ತಿ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತಾನು ಬೋದಿಸಿದೆನೆಂದೂ ಭರತನು 

ತನ್ನ ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಇವನಿಗೆ ದಂತಿಲ ಎಂಬ ಹೆಸರೂ ಇದೆ 

ದತ್ತಿಲನ ಹೆಸರು ಕೋಸಲ ಹೆಸರಿನೊಡನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ದತ್ತಿಲನು ಒಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ 

ಹಿಂದಿನ ಶಾಸ್ತ್ರಕಾರ. ಅಭಿನವಗುಪ್ತನು ಅನೇಕ ಕಡೆ ಇವನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ 

ಉದ್ದರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಇವನನ್ನು ದತ್ತಿಲಾಚಾರ್ಯ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲ:ಗಿಜಿ ಇವನು 

ದತ್ತಿಲಂ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ತಿರುವನಂತಪುರದ ಗ್ರಂಥ ಮಾಲೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರ ಕಟಿಸಲಾಗಿರುವ ಈ ಗ್ರಂಧವು ಮೂಲ ಬ್ರಹೆದ್ದ ಅ್ರಂಧದ ಸಾರಾಂಶವೆನ್ನಬಹುದು. 

ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಶ್ರುತಿ, ತಾಳ ಮುಂತಾದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಇದೊಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಆಧಾರ ಗ್ರಂಧ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರದನ ಗ್ರಂಥದಿಂದ ಹಲವು 

ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉದ್ದರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತಂಗ್ಕ ಪಾರ್ಶ್ವದೇವ, ರಘುನಾಧಭೂಪ 

ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಕಾರರು ದತ್ತಿಲನ ಗ್ರಂಧದಿಂದ ಉದ್ದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ದತ್ತಿಲ ಹೋಹಲೀಂಶಂ --ಇದು ದತ್ತಿಲನು ಕೋಹಲನೆಂದಿಗೆ ಸೇರಿ 
ಕೊಂಡು ರಚಿಸಿದ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥವೆಂಬ ಪ್ರತೀತಿಯಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಗ್ರಂಥವು 

ದತ್ತಿಲನ ಕಾಲದ ನಂತರ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ರಂಥ. 

ದತ್ತಿ ಲಂ ಇದು ದತ್ತಿಲ ಅಥವಾ ದತ್ತಿಲಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ ಒಂದು ಚಿಕ 

ಸಂಗೀತ ಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಹ. ಇದು ಬೃಹತ್ತಾ ದ ಮೂಲಗ್ರಂಥದ ಸಂಗ್ರಕವಿರಬೇಕು. ಈ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧರ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಸಾರವನ್ನು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವೆನೆಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿ 

ಸಿದ್ದಾನೆ ಇದರಲ್ಲಿ ೨೪೩ ಶ್ಲೋಕಗಳಿವೆ. ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳು, ಷಡ್ಡಗ್ರಾಮ, 

ಮಧ್ಯೆಮಗ್ರಾಮ, ವಾದಿ, ಸಂವಾದಿ, ಅನುವಾದಿ, ವಿವಾದಿ ಸ್ವರಗಳು, ಸಗ್ರಾಮ 

ಮತ್ತು ಮಗ್ರಾಮದ ಮೂರ್ಛನಗಳ ಹೆಸರು, ತಾನಗಳು, ಸ್ವರಸಾಧಾರಣ, ಜಾತಿ 

ಸಾಧಾರಣ, ೧೮ ಜಾತಿಗಳು (೭ ಶುದ್ಧ ಮತ್ತು ೧೧ ವಿಕೃತ), ಜಾತಿಯ ೧೦ ಲಕ್ಷಣ 

ಗಳು, ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ ವರ್ಣಗಳು (ಆರೋಹಿ, ಅವರೋಹಿ, ಸಾಯಿ, ಸಂಚಾರಿ), 

ಆಲಂಕಾರಗಳು, ಗ್ರಹ, ಲಯ, ಯತಿ ಮುಂತಾದ ಕೆಲವು ತಾಳದಶ ಪ್ರಾಣಗಳನ್ನು 

ಕುರಿತು ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಕ್ರಿಶ ೨ನೆ ಶತಮಾನದ ಗ್ರಂಥವೆಂದು ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. 
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ದತ್ತಿ ಲಾದಿ ಮಹರ್ಷಿ ಪ್ರೋಕ್ತತಾಳ ಪ್ರಸಾರಲಸ್ಷಣ ಸಂಗ್ರಹಂ-- 

ಇದು ತಾಳವನ್ನು ಕುರಿತು ಸಂಸ್ಥತ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಧ ಇದರಲ್ಲಿ 

ತಾಳ ನಿಷ್ಪತ್ತಿ ಲಕ್ಷಣಂ, ತಾಳದಶಪ್ರಾ ಣಲಕ್ಷಣಂ, ತಾಳಪ್ರಸ್ತಾರಂ, ಪಾತಾಳಶ್ರೇಣಿ 

ಮತ್ತು ಆಶ್ವಲಕ್ಷಣಂ ಎಂಬ ಅಧ್ಯಾ ಯಗಳಿವೆ. 

ದರ್ಮುರ--ಇಂದೊಂದು ಸಂಗೀತವಾದ್ಯದ ಹೆಸರು. 

ದರ್ದುರ ಷ್ಲೈವ-ಕಪ್ಪೆ ನೆಗೆತದ ಆಟ ಇದನ್ನು ತಾಳಬದ್ಧವಾಗಿ ಆಡುತ್ತಾರೆ. 

ದರ್ಹಣ--ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತತಾಳಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂಡು ತಾಳ. ಇದರ ಅಂಗಗಳು ಎರಡು ದ್ರುತ ಮತ್ತು ಒಂದು ಗುರು. ಇದರ 

ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ಮೂರು ಮಾತ್ರೆಗಳು ಅಥವಾ ೧೨ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ. 

ದರ್ಪನಂಂಜರಿ-_ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನ ಶ್ರಮದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆಃ ಸಗರಿಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸರಿದಪಮಗಸ 
ದರ್ಬಾರ್--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರ ಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನೀದಪಮರಿಗಗಾರಿಸ 
ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಚತುಶು ಸ್ರತಿರಿಷಭ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ, 

ಚತುಶ್ರುತಿ ಥ್ಸ್ರೆ ವತ ಮತ್ತು ಕ್ಕೆ ಶಿಕಿ ನಿಷಾದವು ಇದರ ಸ ಸ್ಟೈರಸ್ಥ್ಯಾ ನಗಳು ಗಾಂಧಾರ, 

ನಿಷಾದಗಳು ಮ ಸ್ವ ರಗಳು... ಅವರೋಹಣ ಸಂಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ದೀರ್ಥವಾಗಿ 

ನುಡಿಯುವ ನಿಷಾದ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರ ಸ್ವರಗಳು ರಾಗದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು 
ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಗಮಕವರಿಕ ರಕ್ತಿರಾಗ. ತ್ರಿಸ್ಥಾಯಿರಾಗ ಗೇಯನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ 

ಮತ್ತು ನೀತರೂಪ ಕಗಳಲ್ಲಿ ವೀರರಸ ಪ್ರಚೋದನೆಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ 

ರಾಗ. ಪಂಚಮವು ಅಂಶಸ್ವರ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ ಈ ರಾಗದ ರಚನೆಗಳು 

ಸತಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಿಷಭ, ಸ ಮತ್ತು ಧೈವತ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ. 

ಇದು ನಾಯೆಕೆ ರಾಗಕ್ಕೆ ಸವಿತಾಪದ ರಾಗ. ನಾಯಕಿರಾಗಕ್ಕೆ ಬರುವ ನೀದಪಮ 

ರಿಗಾರಿಸ, ಮಪದಪಸಾ ಮುಂತಾದ ಸಂಚಾರಗಳಿಂದ ಇವೆರಡು ರಾಗಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು 

ತಿಳಿಯಬಹುದು. ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ದರಬಾರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿದೆ. 
ದರ್ಬಾರ್ ಸೀತಾರಾಮಯ್ಯನವರು ಈ ರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ರಾಗಿದ್ದರು. ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು ಃ 

ವರ್ಣ: ಚಲಮೇಲ ಆದಿ ಎ್ಲಿ ತಿರುವೋಟ್ರ ಯೂರುತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್ 

ಕೃತಿ: ಯೋಚನ —ಆದಿ ಎ. ತ್ಯಾಗರಾಜ 
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ಮುಂದುವೆನಕ —ಆದಿ ಎಎ. ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ನಾರದಗುರು ಆದಿ ಎಎ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ನಿತ್ಯರೂಪ ಆದಿ ಎ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ರಾಮಾಭಿರಾಮ ಭಾಪು ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಎಂದುಂಡಿ —ಛಾಪು- , ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಮಾವನಯನವ —ರೊಪಕ- ಸುಬ್ಬರಾಯಶಾಸ್ತ್ರ 

ಎಂತನೇಡಿನಗಾವಿ ಛಾಪು ಚೆಂಗಲ್ವರಾ ಯಶಾಸ್ತ್ರ 

ರಾಘವೇಂದ್ರ ಗುರು ಆದಿ ಎ ಮೈ ಸೂರುವಾಸುದೇವಾಚಾ ರ್ಯ 

ಸ್ಮರಮಾನಸ —ರೂಪಕ ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ ವ.ಹಾರಾಜ 

ಜ್ವಲಜಹೇ ಆದಿ ಎ... ಮುತ್ತ ಯ್ಯ ಭಾಗವತರು 

ಇನಿ ಮೇಲಾಯುಲುಂ ತ್ರಿಪುಟ ಎ  ರಾಮಸ್ತಾಮಿಶಿವನ್ 

ದರ್ಬಾರಿಕಾನಡ-- ಇದು ಹಿಂದೂಸಾ ವಿ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ರಾಗ. ಇದು 

ಹಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಅಸಾವರಿಧಾಟ್ನ ಒಂದು ರಾಗ. ಇದೊಂದು 

ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿ ಯೆ ರಾಗ. ಇದನ್ನು ತಾನ್ಸೇನನು ಸೃಷ್ಟಿ ಸಿದನೆಂದು ಪ್ರತೀತಿ. 

ಅಕಬರ್ ಚತ್ರ ವರ್ತಿಯ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲೆ ದರಬಾರಿನಲ್ಲಿ ಕ 

ತ್ತಿ ದ್ದುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ದರ್ಬಾರಿಕಾನಡಾ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿತು. ಹಿಂದೂಸಾ ಧಿ 

ಸಂಗೀತದ ಪ ಪ್ರಕಾರ ಈ ರಾಗದ ಆರೋಹಣಾವರೋಹಣಗಳು ಹೀಗಿವೆ... 

ಸ ಸರಿಗಮಪ ದನ್ಸಿಸ ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
23 3 21 1 3 

ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಗೀತ ರೀತ್ಯಾ Me: ಆರೋಹಣಾವರೋಹಣಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. 

ಆ: ನಿಸರಿಗೃರಿಸಮಪದಾನ್ವಸೆ! 
2 2೦2 

ಅಃ ಸಬಾ: ನಿಸವ'ಮಷ ನ 
2 2 1 2 

ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಃ 

ತಿಲ್ಲಾ ವಕ್: — ದಾನಿ ಉದನಿತ ಆದಿ - ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ 

ಕೃತಿ” — ಗಿರಿಧರ ಬೃಜಧರ —ತ್ರಿತಾಳ್-- ಸೂರದಾಸ 

ದರ್ಭಕೂಲ-_ಈ ರಾಗವು ೨೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗೌರೀಮನೋಹರಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ ಸ 

ಆ: ಸರಿಗಮಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸರಿದಮಗರಿಸ 

ದಶಸಾ ್ರಿಐಗೆಳು- ತಾಳಗಳ ಮೂಲಗತಿಯನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿದಾಗ ತಾಳಕ್ಕೆ 

ಹತ್ತು ವಿಧವಾದ ಅವಯವಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವಕ್ಕೆ ತಾಳದಶಪ್ರಾಣಗಳೆಂದು 
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ಹೆಸರು. ಇವು ಕಾಲ, ಮಾರ್ಗ, ಕ್ರಿಯ, ಅಂಗ, ಗ್ರಹೆ, ಜಾತಿ, ಕಳಾ, ಲಯ್ಕ 
ಯತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತಾರ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಐದು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಮಹಾಪ್ರಾಣ 

ಗಳೆಂದೂ, ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ಉಪಪ್ರಾಣಗಳೆಂದೂ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ (ವಿವರಗಳಿಗೆ 
ನೋಡಿ ತಾಳದಶಪ್ರಾ ಣಗಳು). 

ದಶವಿಧ ಗಮಕಗಳು - ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಹತ್ತು ಬಗೆಯ 
ಗಮಕಗಳು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿವೆ. 

ಆರೋಹೆ ಮವರೋಹಂಚ ಢಾಲುಸುರಿತ ಕಂಪಿತಇಃ! 

ಆಹತ ಪ್ರತ್ಯಾಹತಶ್ಚ ತ್ರಿಪುಶ್ಛಾಂದೋಳ ಮೂರ್ಛನಾಃ 1... ಕೋಹಲ. 

ಇವು ಯಾವುವೆಂದರೆ ಆರೋಹ್ಕ ಅವರೋಹ, ಢಾಲು, ಸ್ಫುರಿತ, ಕಂಪಿತ, ಆಹತ, 
ಪ್ರತ್ಯಾಹತ, ಕ್ರಿಪುಚ್ಛ, ಆಂಡೋಳ, ಮೂರ್ಛನ. 

೧. ಆರೋಹ- ಇದು ಸುಂದರವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ 
ರುವ ಗಮಕ. ಉದಾ; ಸರಿಗಮಪದನಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 

೨. ಅವರೋಹ-ಇದು ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುವ ಗಮಕ. ಉದಾ :. 
ಸನಿದಪಮಗರಿ ಇತ್ಯಾದಿ. 

೩. ಥಾಲೂ--ಒಂದು ಸ್ವರಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲಿನ 
ಸ್ವರವನ್ನು ರಾಗಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಂಪಿಸಿ ನುಡಿಸುವುದು ಷಡ್ಡದಿಂದ ಪಂಚಮವನ್ನೋ 
ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮವನ್ನೋ ಅಧವಾ ಗಾಂಧಾರ, ರಿಷಭವನ್ನೋ ಮುಟ್ಟುವುದು. 
ಉದಾ : ಸಪ, ಸಮ್ಮ ಸಗ, ಸರಿ, ಸಸ 

೪ ಸ್ಫುರಿತ--ಸಸ, ರಿರಿ, ಮುಂತಾದ ಜಂಟಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ 
ಸ್ವರಗಳೊಡನೆ ಕಂಪಿಸಿ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರಗಳ ಛಾಯೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 

೫. ಕಂಪಿತ-ಸ್ವರವನ್ನು ಒಂದಕ್ಷರ ಕಾಲದಷ್ಟು ಕಂಫಿಸಿ ಅದರ ಮೇಲಿನ 

ಸ್ವರದ ಛಾಯೆಯು ಬರುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು. 

೬. ಆಹತ--ಸರಿ, ರಿಗ ಗಮ್ಮ ಮಪ, ಪದ, ದನಿ, ನಿಸ ಈ ರೀತಿ ಯಲ್ಲಿ 
ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು 

೭. ಪ್ರೃತ್ಯಾಹತ--ಸನಿ, ನಿದ ದಷ್ಕ ಪಸ-_ಇದು ಆಹೆತದ ಗಮಕದ 
ವಿರುದ್ಧವಾದ ರೀತಿಯ ಗಮಕ. 

ಆ. ತ್ರಿಪುಚ್ಛ--ಸಸಸ, ರದಿರಿ, ಗಗಗ, ಮಮಮ, ಪಪಪ ಎಂಬಂತೆ 
ಮೂರು ಸ್ವರಗಳ ಸಮೂಹವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು. 

೯. ಆಂದೋಳ-- ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ರೀತಿಯು 
ಉಯ್ಯಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತೂಗಾಡಿದಂತಿರುತ್ತದೆ. 

ಉದಾ : ಸರಿಸಪಾಸ್ಕರಿಗರಿಮಾಮ ಇತ್ಯಾದಿ. 
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೧೦. ಮೂರ್ಥನ---ರಾಗಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಷೆಡ್ಡದಿಂದ ಕ್ರಮವಾಗಿ 

ಆರೋಹಣ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ ದೀರ್ಫ್ಥನಿಷಾದದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡಿ ತರು 

ವಾಯ ರಿಷಭದಿಂದ ತೊಡಗಿ ದೀರ್ಫ್ಥ ಷಡ್ಡದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾ ಯಗೊಳಿಸುವುದು. 

ಉದಾ: ಭೈರವಿರಾಗ-ಸ ರಗ ಮ ಪದವೀ -- ೦ಿಗಮಪದ ನಿಸಾ, 

ಗಮಪದಶಠಿಸರೀ೨.ಮಪದನಿಸರಿಗಾ 

ಇತ್ಯಾದಿ (ಇತರ ವಿವರಗಳಿಗೆ ನೋಡಿ- ಗಮಕ). 

ದಶಾವತಾರ--(೧) ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಯಕ್ಷಗಾನ. 

ದಶಾವತಾರ ಅಷ್ಟ ಪದಿ--ಇದು ಜಯದೇವ ಕವಿಯ ಗೀತಗೋವಿಂದ 

ಕಾವ್ಯದ ಪ್ರಥಮ ಅಷ್ಟಪದಿ. ಇದರ ಪ್ರತಿಶ್ಲೋಕವು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಒಂದೊಂದು 

ಅವತಾರದ ವಿಚಾರವನ್ನೊಳಗೊಂಡಿದೆ 

ದಶಾವತಾರ ದಿವ್ಯನಾಮಕೀರ್ತನೆ - ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜರು ರಚಿಸಿರುವ 

ಭೂಪಾಲರಾಗದ ದೀನಜನಾವನ ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ವಿಷ್ಣುವಿನ ದಶಾವತಾರವನ್ನು 

ಕುರಿತು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜಯದೇವ, ಪುರಂದರದಾಸರು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಬುದ್ಧ ನನ್ನು ವಿಷ್ಣು ವಿನ ಒಂದು ಅವತಾರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿರುವುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೆನೆಯ 

ಬಹುದು. 

ದಶಾವತಾರ ರಾಗವಮಾಲಿಕಾ- ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ 

ಮಹಾರಾಜರು ರಚಿಸಿರುವ «ಕಮಲಜಾಸ್ಯ ಎಂಬ ಹೆತ್ತು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಚನೆಯು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ದಶಾವತಾರ ರಾಗಮಾಲಿಕೆ ಮತ್ತ ಕಿ ಕೂರ್ಮ, ವರಾಹೆ, ನರಸಿಂಹ, 

ವಾಮನ, ಭಾರ್ಗವರಾಮ, ರಾಮ, ಬಲರಾಮ, ಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಕಲ್ಫ್ಯ್ಯಾವತಾರ 

ಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಇದನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೋಹನ, ಬಿಲಹರಿ, ಧನ್ಯಾಸಿ, 

ಸಾರಂಗ, ಮಧ್ಯಮಾವತಿ, ಅಠಾಣ, ನಾಟಕುರಂಜಿ, ದರ್ಬಾರ್, ಆನಂದಭೈರವಿ 

ಮತ್ತು ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿದೆ. 

ದರ್ಶನ ಅಷ್ಟ ಪದಿ. ಜಯದೇವ *ನಿಯ ಗೀತಗೋವಿಂದ ಕಾವ್ಯದ 

೧೯ನೆ ಅಷ್ಟಪದಿಗೆ ದರ್ಶನ ಅಷ್ಟಪದಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಬರಲು 

ಕಾರಣ ಒಂದು ಕತೆಯಿಂದ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ಜಯದೇವನು ಪೂರ್ತಿಮಾಡದೆ 

ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ಶೊ ್ಲೀಕವನ್ನು ಶ್ರಿ (ಕೃ ಪ್ಲ ನು ಜಯಡೇವನರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು, 

ಪದ್ಮಾ ವತಿಯಿಂದ ಆ ಹೆಸ್ತಪ್ರ ತಿಯನ್ನು ಅದು ಕೊಂಡು ಆ ಎರಡು ಸಾಲುಗಳನ್ನು 

ಬರೆದು ಹೋದನು. ಇದಕ್ಕೆ ಗರುಡಪದಾಷ್ಟ ಪದಿ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಇದೆ. 

ದಯತಾರಂಜನಿ-_ ಈ ರಾಗವು ps, ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
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ದಂಯಾವತೀ--ಭೆರತ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಭ್ಸದೇವನ ಶ್ರುತಿ ಪದ್ದತಿಯಂತೆ ಇದು 

ಖಷಭದ ಪ್ರಥಮ ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು. 

ದಯಾಸ್ಕಾನಿ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಮಪಕಠಿದರನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ಡರಾರ್ದರಿ -ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸ ಕಿದಪಗರಿಸ 

ದರು-_.ಇದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಂಗೀತ ರಚನೆ. ನತ್ಯ ರೂಪಕ ಮತ್ತು 
ಗೇಯರೂಪಕಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವ ಕಥಾವಸ ಸ್ತು ವುಳ್ಳ ಹಾಡು. ದರು ಎಂಬ ಹೆಸರು ಧ್ರುವಾ 
ಎಂಬ ಪದದ ಅಪಭ್ರಂಶ. ಇದರ ವಸ್ತುವು ಪೋಷಕನ ಸ್ತುತಿ, ಪ್ರಣಯ, ಚಾರಿತ್ರಿಕ 
ಅಥವಾ ಪೌರಾಣಿಕ ಪ್ರಸಂಗಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವಾಗಿರಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ 
ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಮೂರು ಅಥವಾ ಐದು ಚರಣಗಳಿರುತ್ತವೆ ಕೆಲವು 
ದರುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಚರಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತಾ ಯಸ್ವರ 
ಅಥವಾ ಪಾಟಾಕ್ಷರ ಇರುತ್ತದೆ. 

ದರುವಿನ ಸಾಹಿತ್ಯದ 5 ವಿಷಯವನ್ನ ನುಸರಿಸಿ ಹೆಲವು ಬಗೆಗಳನ್ನಾ ಗಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸ 
ಬಹುದು. 

೧. ಹಾತ್ರಪ್ರವೇಶದರು--ಈ ಹಾಡು ರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸ ಸುವ ಪಾತ್ರ 
ಪರಿಚಯ ಮಾದಿತೆನಿಡುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರಧಾರಿಯು ತನ್ನ. ನಾಟ, ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು 
ಪ್ರ ದರ್ಶಿಸಲು ಇದು ೬ ಒಳ್ಳೆ ಯ ಅವಕಾಶವೀಯುತ್ತ ಜೆ. 

೨. ಸ್ವಗತವರು- ಇದು ವಿಳಂಬ ಕಾಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಪಾತ ತ್ರಧಾರಿಯು 
ತನ್ನ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ಈ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಪ್ರ ಕಟಗೊಳಿಸುತಾ ನೆ. 

೩. ವರ್ಜನದುರು-_.ಇದು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ. ವಿಷಯವನ್ನು 
ವರ್ಣಿಸುವ ಹಾಡು, ವ್ಯಕ್ತಿ, ವಿಷಯ ಅಥವಾ ಫೆಟನೆಗಳ ವರ್ಣನೆಯಿರುತ್ತದೆ. 

೪, ತೋಟ NS ತ್ರ ಧಾರಿಗಳು ಕೋಲಾಟಿವಾಡುತ್ತ ಈ ದರು 
ವನ್ನು ಹಾಡುವರು. 

೫ ಸಂವಾದದರು--ಸಂಭಾಷಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಥೆಯು ಮುಂದು 
ವರಿಯುವ ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಡು ನೃತ್ಯ ಗಳೆರಡೂ ಇರುತ್ತ ವೆ. 

೬.  ಉತ್ತೆರಪ್ರೆತ್ಕ್ಯುತ್ತರದರು- ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಾತ್ರಗಳು ಚುರು 
ಕಾದ ವಾಕ್ಯಖಂಡವನ್ನು ಹಾಡಿ ನರ್ತಿಸಿ ಕಥೆಯನ್ನು ” ಮುಂದುವರೆಸ ತ್ತ ವೆ. 
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ದರುವಿನ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವ ನೃತ್ತಕ್ಕೆ ಮುಖಜತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ದರುವಿನ 

ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖಂಡಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಮುಗಿಸುವ ನೃತ್ತಕ್ಕೆ ಮಕುಟಿಜತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ಮುಕ್ತಾ ಯದಲ್ಲಿರ.ವ ನೃತ್ತಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಜತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. 
ಮೇಳತ್ತೂರು ವೆಂಕಟಿರಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶಾಹೆಜಿ, ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು, 

ಮಾರಾಯಣತೀರ್ಧ, ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜ, ಬಾಲುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು, 

ಸುಬ್ಬರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರು, ಮುತ್ತಯ್ಯ ಭಾಗವತರು ಸೊಗಸಾದ ದರುಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ದರುಬಾರ- ಚತುರ್ದಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಒಂದು ದೇಶೀರಾಗ 

ದವಡೆತಾನ-- ಹಲ್ಲು ಕಚ್ಚಿ ಕೊಂಡು ಬಾಯಿ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುವ ತಾನ. 

ಇದು ತುಂಬುಕಂಠದ ತಾನವಲ್ಲ. ನಾಭಿತಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, 

ಮನಮುಟ್ಟುವಂತಿರುತ್ತದೆ. 

ದವಳೆಶಂಖು - ನಾಗಸ್ವರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ 
ಶಂಖವಾದ್ಯ. 

ದವಂಡೆ - ಇದು ಉಡುಕ್ಕೆಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವ ಡಮರುವಿನ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ 
ರುವ ವಾದ್ಯ. ಇದನ್ನು ಮರದಿಂದ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಎರಡು ಮುಖ 

ಗಳಿಗೆ ಮಂದವಾಗಿರುವ ಚರ್ಮವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಕಡ್ಡಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಬಾರಿಸಿ 

ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮಾರಿಗುಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸುವರು. 

ದವ್ವಿ-- ಈ ರಾಗವು ೧೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಯಕಪ್ರಿಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಇ ಹರಿ ಗಮನ 

ಅ: ಸನಿಮಗರಿಸ 
ದಂಡ (೧) ರುದ್ರವೀಣೆಯ ಕಾಂಡ. ಅನುರಣನಕ್ಕಾಗಿ ಎರಡು ಸೋರಿ 

ಬುರುಡೆಗಳನ್ನು ಈ ಕಾಂಡಕೆ, ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಂದನ್ನು ಕಾಂಡದ ಎಡಗಡೆ ಕೊರೆ 

ಯಲ್ಲೂ ಮತ್ತೊಂದನ್ನು ಬಲಗಡೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. 

(೨) ಕೊಳಲಿನ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಕೊರೆದಿರುವ ಬಿದಿನ ಅಥವಾ ಬೇಕೆ ವಸ್ತುವಿನ 
ಕೊಳಬೆ 

ದಂಡಕ - ಇದೊಂದು ಸಾಶಿತ್ಯರಚನಾ ವಿಶೇಷ ನಿಯತವಾದ ಗಣಗಳಿಂದ 

ಕೂಡಿ, ಪಾದವಿಭಾಗವಿಲ್ಲದೆ ದಂಡಾಕಾರವಾಗಿರುವ ಶಬ್ದ ರಚನಾ ವಿಶೇಷವು ದಂಡಕ. 

ಉದಾ : ಕಾಳಿದಾಶನ ಶ್ಯಾಮಲಾದಂಡಕ. 

ದಂಡ ಪರಿಮಾಣ-- ಕೊಳಲಿನ ಉದ್ದದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ದಂಡ ಪರಿಮಾಣ 

ವೆಂದು ಹೆಸರು. ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ಕಚೇರಿ ಕೊಳಲು ೧೪ ಅಂಗುಲ ಉದ್ದವಿರುತ್ತದೆ. 

ದಂಡರಾಸ್-ಕೋಲಾಟಿಕ್ಕೆ ದಂಡರಾಸವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇಡೊಂದರಿ 

ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯ. ಒಳ್ಳೆ ಯ ಉಡುಪನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಬಾಲಕಿಯರು ದಸರಾ, 
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ಪೊಂಗಲ್ ಮುಂತಾದ ಹೆಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು 

ಬಣ್ಣ ಎರಡು ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುವ ಎರಡು ಕೋಲುಗಳನ್ನು. ಹಿಡಿದು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು 

ಪಕ ಸ ಕುಣಿಯುತ್ತಾ, » ಒಂದು ಸಲ ತಮ್ಮ ಕ; ಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕೋಲುಗಳನ್ನೂ 

ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಎದುರಿನ ಸಲ್ಲಿರುವ ಬಾಲಕಿಯರ ತೋಲಿನ್ನೂ ಹೊಡೆದು ಹಾಡುತ್ತಾ ಕೆ. 

ರಾಮೇಶ್ವ ರ, ಆವಡಿಯಾರ್ ಕೋವಿಲ್, ಪೇರೂರು, ಲೇಪಾಕ್ಷಿ ತಾಡನ ತ್ರಿ 

ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಲಾಟದ ಸುಂದರವಾದ ಶಿಲ್ಪಗಳಿವೆ ಹಗ್ಗಗಳನ್ನು ಜಡೆಯಂತೆ 
ಹೆಣೆಯುವ ಕೋಲಾಟಕ್ಕೆ ವೇಣಿದಂಡರಾಸವೆಂದು ಹೆಸರು. ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ 

ವಯಸ್ಕರೂ ಕೋಲಾಟವಾಡುತ್ತಾರೆ. 

ದಂಡಾಂತುಧಹಾಣಿ ಪಿಳ್ಳೆ ಇವರು ದಕ್ಷಿಣಭಾರತದ ಬಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ನಾಟ್ಯ ಕಲಾವಿದರು. ಅನೇಕ ಶಿಷ ರನ್ನು ತಯಾರುಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಚಿತ್ರಂಬಲ 

Bd ಎಂಬ ತಮಿಳು ನೃ ತ ನಾಟಕವನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ರೆ, 

ದಂಡಹಸ es ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ. ಉಕ್ತ ವಾಗಿರುವ ೧೨ ಪಟಹ ವಾದ್ಯ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆಯ ವಾದ್ಯ. 

ದಂಡಿ --ವೀಣೆ, ಸೋಟುವಾಸ್ಯ, ತಂಬೂರಿ ಮುಂತಾದ ತಂತೀವಾದ್ಯ ಗಳ 

ಉದ್ದವಾದ ಮರದ ಕಾಂಡಕ್ಕೆ ದಂಡಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಟೊಳ್ಳು ಗಿರುತ್ತದೆ. 
ದೋಣಿ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ಅದರ ಅಗಲಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕನ 'ಪಟ್ಟ 
ಯಿಂದ ಮುಚ್ಚಿ ರುತ್ಮಾರೆ. ದಂಡಿಯು ಕೊಡವನ್ನೂ ಆನುರಣನದ ಭಾಗವನ್ನೂ. 

ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ. ಸ ನೋರೆ ಬುರುಡೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ದಂಡಿಯು 
ಮರದ್ದಾ ಗಿರುತ್ತಡೆ. ಏಕದಂಡಿ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ದಂಡಿ ಮತ್ತು. ಕೊಡವನ್ನು ಒಂದೇ ಮರ 

ದಲ್ಲಿ ಕೆನಿರೆಯಲಾಗಿದೆ. 

ದಂಡಿಹಲಗೆ “ವೀಣೆ, ತಂಬೂರಿ, ಗೋಟುವಾದ್ಯದ ದಂಡಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗ 

ದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿರುವ ಮರದ ಹಲಗೆಯ ಪಟ್ಟಿ. 
ದಂಡಿವಸಂತ--ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮದನಿಸ 
ಅ; ಸದನಿದಪಮಗಮರಿಸ 
ದಂಭೋಳಿ--ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧಸಶಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿಮಗರಿಸ 
ದಶ್ನಯತಾಗಂ--ಇರಯಿಮನ" ತಂಹಿ ರಚಿಸಿರುವ ಒಂದು ಕಥಕಳಿ ಗೇಯ 

ನಾಟಕ. 
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ದಸ್ರಿಣ--ಇದು ತಾಳದಶ ಪ್ರಾಣಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಷಣ್ಮ್ಮಾಃ ರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ 

ಮೊದಲನೆಯದು. ಪ್ರತಿ ತಾಳಾಸ್ಷರಕ್ಕೆ' ಆ ಮಾತ್ರೆಗಳು ಆಧವಾ ನ್ಯ ಅಕ್ಷರ 

ಕಾಲಗಳಾಗುತ್ತವೆ 

ದಕ್ರಿಣಗುರ್ಜರಿ- ಸಂಗೀತರತ್ನ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಗುರ್ಜರಿರಾಗದ ಒಂದು ಉಪಾಂಗರಾಗ 

ದಸ್ತಿಣಾಮೂರ್ತಿಪಿಳ್ಳೆ (೧೮೭೫-೧೯೩೭) ಇವರು ಪುದುಕೋಟಿಯ 
ಮಾನ್ಸುಂಡಿಯಾ ವಿಳ್ಳೆಯ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಮುಖ ಶಿಷ್ಠರು ಮತ್ತು ಈ ಶತಮಾನದ 

ಪೂರ್ವಾರ್ಧದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಖಂಜಿರ ಮತ್ತು ಮೃದಂಗ ವಿದ್ವಾಂಸರು. ತಂಜಾವೂರು ಕೃಷ್ಣ 

ಭಾಗವತರು, ತಂಜಾವೂರು ಪಕ್ಕಿರಿ ಮತ್ತು ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪ ಮುಂತಾದವ 

ರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿದ್ದರು. ಖಂಜಿರ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆತ್ಯಂತ 

ಪ್ರವೀಣರಾಗಿದ್ದರು. ಅಪಾರವಾದ ಲಯಜ್ಚ್ಹಾಾನ, ಉತ್ತಮ ಮನೋಧರ್ಮವುಳ್ಳವ 

ರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ತನಿ ವಾದನವು ಕೇಳಲು ಆಪ್ಯಾಯಮಾನವಾಗಿರುತ್ತಿ ತ್ತು. 

ತಮ್ಮ ವಾದನ ವೈಖರಿಯಿಂದ ಸಭಿಕರನ್ನು ಬೆರಗುಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಧಾರ್ಮಿಕ 

ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯುಳ್ಳವರಾನಿದ್ದುದಲ್ಲದೆ ಮುರುಗನ ಪರಮಭಕ್ತರಾಗಿದ್ದು ಚಿನ! ಯಾನಂದ 

ಗುರು ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾದರು. ಇವರ ಶಿಷ್ಯವರ್ಗದವರು ಸತ ವೂರು 

ರಾಮದಾಸರು, ಪಾಲ್ಫ್ರಾಟ್ ಮಣಿಅಯ್ಯರ್, ಜೇವಕೋಟಿ ಸುಂದರರಾಜ 

ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಮುಂತಾದವರು. 

ವು ಜಭವನಸತೆ ಶಾಸ್ತ್ರಿ (೧೯ನೆ ಶ.)--ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ನಂತರ 
ಇದ್ದ ಒಬ್ಬ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೆ ಸೇಯಕಾರರು. ಮುಲಿಕಿನಾಡು ತೆಲುಗು ಬ್ರಾ ಹೆ, ನಾರು ಮತ್ತು 

ಫಾ 'ಕರೂರಿನವರು. ಇವರು ಬಂಧು ಮತ್ತು ಏಟೇಲು ವಿದ್ವಾಂಸ 

ರಾಗಿದ್ದ ಕರೂರು ಚಿನ್ನದೇವುಡು ಎಂಬುವರೊಡನೆ ಸೇರಿ ಅನೇಕ ಸರಳವಾದ ತೆಲುಗು 

ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಹಲವು ಕೃತಿಗಳ ಧಾತುವನ್ನು ದೇವುಡು ಅಯ್ಯನವರು 

ರಚಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮಾತು ಶಾಶ್ತ್ರಿಗಳದು. ಇವರ ಮುದ್ರೆ ಗರ್ಭಪುರಿ. 

ಈ ಕೃತಿಗಳು ಗರ್ಭಪುರಿ ಕ್ಸ ತಿಗಳೆಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗ. 

ದಾಟಕ ಸಂಚಕ ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧನಿಯ 

ಒಂದು ಜನಕರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪಮದನಿಪಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ: 
ದಾಟಬಲ--ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ- 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿ ಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
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ದಾಟಿಮಾಂಜಿ- “ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಡಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಂರಿಸ 

ದಾಟುಪ್ರಂಯೋಗ-ದಾಟು ಸ್ವರಸಮೂಹೆಗಳ ಯೋಗಗಳಿಗೆ ದಾಟು 

ಪ್ರಯೋಗವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ರಾಗದ ವಿಶೇಷ ಸ್ಮ ೂಪವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶ 

ಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ತಾನವರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಟಿಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸ 
ಲಾಗಿದೆ 

ದಾಟಿ ುಸ್ತರ--ಒಂದು ಸ್ವರದಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ವರಕ್ಕೆ ದಾಟು 

ಸ್ವರವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಜೇರೆ ಸ್ವರಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಗರಿಸದಪ 

ಎಂಬ ಮೋಕನರಾಗದ ಸ್ವರ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರ ಸ್ವರವು. ಅದರ ಹಿಂದಿನ 

ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಟು ಸ್ವರವಾಗಿದೆ. ದೈೈವತದಿಂದ ಗಾಂಧಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 

ನೆಗೆತದೆಂತಿಜಿ. ದಾಟು ಸ್ವರವು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಸ್ವರಡೊಂದಿಗೆ ಸಂವಾದಿ ಅಥವ 

ಅನುವಾದಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. 

ದಾಟಿಸ್ವರವರಿಸೆ ಇವು ಗಾಯನ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವ 

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಉಸಯುಕ್ತವಾದ ದಾಟುಸ್ವರಗಳ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು. ಇವುಗಳ 

ಅಭ್ಯಾಸದಿಂದ ಸ್ವರಜ್ಞಾ ನವು ಹೆಚ್ಚುತ್ತ ಜಿ, ವಾದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಮಡಿ 

ಸುವ ಬೆರಳುಗಳ ಕುಶಲತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ 

ದಾಡಿಯುವುನ್-- ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ ಒಂದು 
ಜವ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದಸ 
ಅಃ ಸನಥಿದಪಮಗರಿಸ 
ದಾದಾ, ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ತಾಳದ ಹೆಸರು. ಇದರ 

ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೬ ಅಕ್ಷರಗಳು. ಇದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ರೂಪಕತಾಳವನ್ನು 
ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಂಗ ೧ ಲಘು ೧ ಧ್ರುತ. 

ದಾನಮುಂಜರಿ ಈ ರಾಗವು ೪೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಡ್ವಿಧಮಾರ್ಗಿಣಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗಮದನಿಪದನಿಸ 
ಅಆ: ಸನಥಿದಮಗರಿಸ 
ದಾನರಾಶ್ಚಸ--ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಫ್ 

ಆ: ಸರಿಮಗಪನಿಸ 

ಅ; ಸಥಿದಗರಿಸ 

1 2ಕ್ಕೆ ಜ್. | 
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ದಾವ್ಯು (ಧೌಮ್ಯು)---ಈ ರಾಗವು ೫೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧರ್ಮುವತಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಹಪದಸ 

ಅಃ ಸೆ ನಿದಪಮಗರಿಸ 

ದಾರಕ ವಸಂತ--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯತಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪದಮಗರಿಸ 
ದಾರಾಸುರಂ ಈ ಸ್ಥಳವು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುಂಭಕೋಣದಿಂದ ಎರಡು 

ಪ್ಕಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಮ್ಮಡಿ ರಾಜರಾಜಚೋಳನು (೧೧೪೬-೧೧೬೩) ನಿರ್ಮಿಸಿದ 

ಭವ್ಯವಾದ ದೇವಾಲಯ ಒಂದಿದೆ. ಇದರ ಮಹಾದ್ವಾರದ ಬಳಿಯಿರುವ ಬಲಿಪೀಠದ 

ಸ್ಟೆ ಕೆತ್ತನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಶಿಲೆಯ ಮೆಟ್ಟ ಲುಗಳಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಮುಟ್ಟ 
ಸಂ Es ಒಂದೊಂದು ಸ ಸ್ವರದ ಶಬ್ದ ವು ಬರುತ್ತದೆ. 

ದಾಠಿ--ಅರಭಟ್ಟನಾವಲರ್ ವಿರಚಿತ "ನಾಟ್ಟ ಯ ಶಾಸ್ತಿರಂ' ಎಂಬ ತಮಿಳು 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ದಾರುವೀಕಾ--ಮರದಿಂಡ ಮಾಡಿರುವ ವೀಣೆ. 

ದಾಸಕೂಟಿ--ವ್ಯಾಸರಾಯಸ್ವಾಮಿಗಳು (೧೪೪೭-೧೫೩೯) ವ್ಯಾಸಕೂಟ 

ದಿಂದ ವಿದ್ವಾಂಸವರ್ಗವನ್ನೂ, ದೀಕ್ಷಾಾಬದ್ಧ ಯತಿಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಬೆಳೆಸಿನಂತೆ 

ದಾಸಕೂಟವಿಂದ ದೀಕ್ಸಾಬದ್ಧ. ದಾಸರ ಗುಂಪನ್ನು ಕಟಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ, 

ಕರ್ಕಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೊಸ ತಿರುವು ಕೊಟ್ಟುದಲ್ಲದೆ ಹರಿಭಕ್ತಿ ಮಾರ್ಗ 

ವನ್ನೂ, ಲೋಕನೀತಿಯನ್ನೂ ಮನೆಮನೆಗೆ ಮುಟ್ಟುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಪುರಂದರ 

ದಾಸರು. ಕನಕದಾಸರು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಹೆರಿದಾಸರ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು 

ದಾಸರಪದಗಳು--ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹೆರಿದಾಸರಿಂದ ವಿರಚಿತವಾದ ಭಕ್ತಿಗೀತೆ 

ಗಳನ್ನು ದಾಸರ ಪದಗಳು, ದೇವರನಾಮಗಳು ಎಂದು ಹೇಳುವ ರೂಢಿಯಿದೆ. 

ದಾಸರಾಗ--ಬೃಹೆದ್ಧರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವರ್ಗದ 

ರಾಗ. 

ದಾಸರಿ ಇವರು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ 
ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಶಿಷ್ಯರು. ಇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದು ನಾಗಸ್ತರವನ್ನು 

ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನುಡಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇವರು ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಥಮಾರ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. 

ಇವರ ಸಂಗೀತವನ್ನು ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಬಹಳ ಮೆ ಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಒಂದು ಸಲ 

ತಿರು ಯ್ಯಾರಿನ ಜಲು ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ೫0 ನಾಗಸ ಸ್ವರವನ್ನು ಮಡಿಸು 

ತ್ತಿದ್ದರು. ಉತ್ಸವವು ದಕ್ಷಿಣ ಮಹಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿತು. REE, ಬೀದಿಯು 

ge ತ 

ದ 
Ke) 
೦ 

ರೆ 
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ಸೇರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ದಾಸರಿಯು ಫಿಂತು ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ ರಾಗದ 

ಆಲಾಪ ಪನೆಯನ್ನು ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ನುಡಿಸಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ದಾರಿನಿ ತೆಲುಸು 

ಕೊಂಟ ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ಹೃದಯಂಗಮವಾ ಗಿ ನುಡಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ನೇರಿದ್ದ 

ಸಾವಿರಾರು ಜನರು ಆ ದಿವ್ಯವಾದ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಮಹದಾನಂದ ಹೊಂದಿದರು. 

ರಾತ್ರಿಯ ನೀರವತೆಯು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಮೆರುಗು ನೀಡಿತು ಮ್ಮ ಮನೆಯಿಂದ 

ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಈ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಹುವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡು ನೇರವಾಗಿ 

ಇಸರಿಯ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಮೆಚ್ಚಿಗೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಗೊಳಿಸಿದರು ಮಹಾವ್ಯಕ್ತಿ 

ಗಳಾದ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ನೇರಪ್ರ ಶಂಸೆಯಿಂದ ದಾಸರಿಯ ಹೃದಯ ತುಂಬಿ ಬಂದು 

ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಬೇಡಿದರು ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಾಗ ತ್ಯಾಗರಾಜರಿಗೆ ಎಪ್ಪತ್ತು 

ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವಯಸಾ ಶ್ಸಿಗಿತ್ತು. 

(೨) ಇ Me ಕರೆಯಲ್ಪಡಲಾಗುವವರು ವಿಷ್ಣುಭಕ್ತರು. ತಲೆಗೆ 

ಸುತ್ತಿದ ಶಿಂಬಿ ಅಥವಾ ಪೇಟ, ಶಂಖ, ಜಾಗಟಿ, ಕೈಯಲ್ಲ ಉದ್ದವಾಗಿರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ 
ದೀಪ. ಹೆಗಲಿಗೆ ತಾಮ್ರ ಅಧವಾ ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಭವನಾಶಿ, ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ನಾಮ ಇವು 
ದಾಸಯ್ಯನ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇವರು ಕತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹನುಮಂತನ ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರತಿಮೆ 
ಯೊಂದನ್ನು ಧರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ದಾಸಯ್ಯಗಳು ಹುಲಿಚ ರ್ಮವನ್ನು ತ್ತಿ 
ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಕೆ ಹಿಂದೂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವರ್ಗದವರು ತಮ್ಮ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು 

ನಡೆಸಲು ದಾಸಯ ಗಳನ್ನು 'ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. eNOS ಮುಂಜಾನೆ. 
ಶನಿವಾರದ ಮುಂಜಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ದಾಸಯ್ಯನನ್ನು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ಇವರು 
ಭಕ್ತಿಸದಗಳನ್ನೋ ಅಥವಾ ಕಧಾವಸ್ತುವುಳ್ಳ ಹಾಡುಗಳನ್ನೋ ಹಾಡುತ್ತ 
ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 

ದಾಸಿ ಹಿಂದೆ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವರ ಮುಂದೆ ನೃತ್ಯಸೇವೆ ಮಾಡಲು 
ಗೊತ್ತು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ದೇವದಾಸಿಯರಿದ್ದ ರು. ಇವರು ನೃತ್ಯ ಸಂಗೀತ, ಶುದ್ಧ 
ಜೀವನ. ಮತ್ತು ಭ್ರ p: ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದರು. 

ದಾಸಿಆಟಿ_ ಭರತನಾಟ್ಯದ ಹೆಸರು. 

ದಾಸುಮುಖಿ -ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಗಮಪದನಿಸ 

ಅ; ಸದಪಮಗರಿಸ 

ದ್ರಾವತಿ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ, 
ದ್ರಾವಿಡಗಾನ ಸಾರ್ವಭೌವು--ಇದು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾಗಿದ್ದ 

ತಿರುಪತಿಯ ತಾಳ್ಯ ಸಾಕಂ ಅಣ್ಣ ್ಲಾಮಾಚಾರ್ಯರ ಒಂದು ಬಿರುದು. 
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ದ್ರಾವಿಡಗುರ್ಜರಿ-- ಪಾರ್ಶ್ವದೇವನೆ ಸಂಗೀತ ಸಮಯಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರ 

ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಇದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ 

ದ್ರಾವಿಡ ಶಿಶಂ-- ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರು ತಮ, ಸೌಂದರ್ಯಲಹರಿ" ಯ 

೭೫ನೆ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುವ ದ್ರವಿಡಶಿಶು ಯಾರೆಂಬುದನ್ನು ಕುರಿತು ವಿದ್ವಾಂಸ 
ರಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕಾರರ ವ್ರಕಾರ ಇದು ಶಂಕರ 
ಭಗವತ್ಪಾದರನ್ನೇ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇತರರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ತಿರುಜ್ಞಾ ನಸಂಬಂಧೆರ್ 

ರನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ ಇವರು ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ತಮಿಳು ಶೈವನಾಯನಾರರಲ್ಲಿ 

ಒಬ್ಬರು. ಅಪ್ಸರ್, ಸುಂದರಮೂರ್ತಿ ಮತ್ತು ಮಾಣಿಕ್ಯವಾಚಕರ್- ಇತರ ಮೂವರು 

ನಾಯನಾರರು. ಇವರೆಲ್ಲರ ಭಕ್ತಿಗೀತಗಳಿಗೆ ತೇವಾರಂ ಎಂದು ಹೆಸರು ಜಾನ 

ಸಂಬಂಧೆರ್ರವರು ಆದಿಶಂಕರಾಚಾರ್ಯರ ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಬಹುದು. 

ದ್ರಾ ನಿಡಗೌಡ-- ಪಾರ್ಶ್ವದೇವನ ಸಂಗೀತ ಸಮಯುಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರ 

ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಸುಧಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲೂ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾಯಾ 
ಮಾಳವಗೌಳ ರಾಗವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. 

ದ್ರಾವಿಡಪದ-ತವಿ.ಳು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ಪದ. 

ದ್ರಾವಿಡವರಾಳಿ- -ಪಾರ್ಶ್ವದೇವನ ಸಂಗೀತಸಮಯಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಉಪಾಂಗ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ ರಾಗ, 

ದ್ರಾವಿಡಸಂಗೀತ--ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಮಿಳು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತ 
ವಾಗಿದ್ದ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧ ತಿಗೆ ದ್ರಾವಿಡ ಸಂಗೀತವೆಂದು ಹೆಸರು. ಈ ಪದ್ಧತಿಯ ಶುದ್ಧ 

ಮೇಳವು ಈಗಿನ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿರಾಗವಾಗಿದೆ. ಪುರಾತನ ತಮಿಳರಿಗೆ ಹಲವು ಮೇಳ 

ಗಳು ಮತ್ತು ಜನ್ಯರಾಗಗಳು ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಗ್ರ ಹಭೇದದಿಂದ ನೂತನ ರಾಗಗಳನ್ನು 

ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದರು. ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಕುರಳ", ತುಟ್ಟಂ, ಕೈಕ್ಕಿಟ್ಟೈ, 

ಉಳ್ಳೆ, ಇಳಿ, ವಿಳರಿ ಮತ್ತು ತಾರಂ ಎಂಬ ಹೆಸರಿದ್ದುವು. ಯಾಳ್ವಾದ್ಯವು 

ಕಚೇರಿಯ ಮುಖ್ಯ ವಾದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕೊಳಲು ಮತ್ತು ಮೃದಂಗವು ಪಕ್ಕವಾದ್ಯ 
ಗಳಾಗಿದ್ದುವು. ಅವರ ಉತ್ತಮ ಸಂಗೀತಜ್ಞಾಾ ನದ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಪುರಾತನ ತಮಿಳು 

ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಧಾರಗಳಿವೆ. ಆಗಿನ ಸಂಗೀತದ ಉತ್ತಮಾಂಶಗಳು ಈಗಿನ 

ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಹೋಗಿವೆ. 
ದ್ರಾವಿಡಿ-_ ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ರಾಗ, 

ದವ್ರಾವಿಡಿಭಾಷಾ---ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಒಂದು ರಾಗ. 
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ದಾಸ್ತಿಣಾತ್ಯ- ಅದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಭಿನ್ನ ಷಡ್ಡ 

ಭಾಷಾರಾಗ. 

ದಾಸ್ರಿ ಹಾತ್ಯಭಾಷಾ---ಆದೇ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

೧. ದಾಕ್ಥಾಂಯಿಣಿ ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮನಿದಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

೨ ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳದ 

ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಆ: ಸರಿಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪರಿ ಸ 

೩. ದಕ್ಷಬ್ರಹ್ಮಸಿಂದ ಸ್ವಾಯಂಭುವ ಮನು ಪುತ್ರಿ ಯಾದ ಪ್ರಸೂತಿಯಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದವಳು. ಈಕೆ ಶಿವನನ್ನು. ಮದುವೆಯಾಗಿದ್ದಳು. ಒಂದು ಸಲ ದಕ್ಷನು 

ವಾಜವೇಯ ಯಾಗವನ್ನು ಮ ದಾಕ್ಸಾಯಿಣಿ ಶಿವನಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದಿದ್ದ ರೂ 

ಯಾಗಕ್ಕೆ ಹೋದಳು ಶಿವದ್ವೇಷಿಯಾದ ಆತನು ಆಕೆಯನ್ನು ಪುರಸ್ಥರಿಸಲಿಲ್ಲ. 
ಶಿವನಿಗೆ ಹವಿರ್ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಕುಪಿತಳಾದ ದಾಕ್ಸಾಯಿಣಿ ಸಮಾಧಿ 

ಜನ್ಯವಾದ ಯೋಗಾಗ್ನಿಯಿಂನ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟಳು. ಹಮವಂತನಿಂದ ಮೇನೆಯಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿ ಪಾರ್ವತಿಯಾದಳು. 

ದ್ರಾಳ್ಟಾರಸ- ರಸವೆಂದರೆ ಸಾರ, ರುಚಿ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳ ರಸಗಳು 

ದ್ರಾಕ್ಟಾರಸ, ನಾಳಿಕೇರರಸ ಮತ್ತು ಕದಳೀರಸವೆಂಬ ಮೂರು ಬಗೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿವೆ. 

ಕನ he ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರನ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶೆ ಲಿ ಮತ್ತು ರಸ ಭಾವವನ್ನು ಅನು 

ಸರಿಸಿ ಈ ಬಗೆಯ "ವರ್ಗೀಕರಣ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೃತಿಗಳು ದ್ರಾಕ್ಸ್ಸಾ 

ರಸಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ. ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಸಿಹಿ ನಾಲಿಗೆಗೆ ತಕ್ಷಣ ಗೋಚರಿಸುವಂತೆ 

ತ್ಯಾ ಸ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಕಜ ಆನಂದಾನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವರ 

ಕೃತಿಗಳು ಸಿಪ್ಪೆ ಇಲ್ಲದ "ಹಣ್ಣು ಗಳಂತೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸಭರಿತವಾಗಿವೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ರಾಗಭಾವವು ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಇಂತಹ ಕೃತಿಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರಂಜಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 

ದ್ವಾದಶಚಕ್ರಗಳು ೭೨ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ರಾಗಗಳನ್ನು ೧೨ 

ಗುಂಪುಗಳು ಅಥವಾ ಚಕ್ರಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು 

ಚಕ್ರದಲ್ಲಿ ೬ ಮೇಳಗಳಿವೆ. ೧೨ ಚಕ್ರಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ -- ಇಂದು, ನೇತ್ರ, 

ಅಗ್ನಿ, ವೇದ, ಬಾಣ, ಯತು, ಖುಷಿ, ವಸು, ಬ್ರಹ್ಮ, ದಿಶಿ, ರುದ್ರ ಮತ್ತು ಆದಿತ್ಯ 

ದ್ವಾದಶ ಮುದ್ರೆಗಳು--ಮುದ್ರೆ ಅಧವಾ ಆಅಂಕಿತವು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರನ 

ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತು. ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರನು ತನ್ನ ಹೆಸರು, ಇಷ್ಟದೇವತೆಯ ನಾಮಾವಳಿ 
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ಗಳು, ರಚನೆಗಳ ರಾಗಗಳ ಹೆಸರು, ತಾನು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಹೆಸರು, ತನ್ನ 
ಗುರುವಿನ ಹೆಸರು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಕ.ತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ 

ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ ಅರ್ಥಭಾವಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾನೆ. ಮುದ್ರೆ ಯನ್ನು ನೇರಿಸಲೇ 

ಬೇಕೆಂಬ ನಿಯಮವಿಲ್ಲ ಮುದ್ರೆಗಳ ಬಳಕೆಯು ಮಹಾಕಾವ್ಯ ಗಳ ಕಾಲದಿಂದಲೂ 
ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಪ್ರತಿ ಅಧ್ಯಾಯದ ಸಮಾಪ್ತಿ ಯಲ್ಲಿ ಆ ಅಧ್ಯಾಯದ 
ವಿಷಯಸೂಚಕವಾದ ಮುದ್ರೆ ಯಿದ. ಜಯದೇವನ ಗೀತಗೋವಿಂದ, ನಾರಾಯಣ 

ತೀರ್ಥರ ಕೃಷ್ಣಲೀಲಾತರಂಗಿಣಿ ಮುಂತಾದುವಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯನಾಮಗಳನ್ನು ಮುದ್ರೆಗಳಾಗಿ 

ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಮುದ್ರೆ ಗಳಿಂದ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರನ ಹೆಸರು, ಪೋಷಕನಾಗಿದ್ದ ರಾಜನ 

ಹೆಸರು, ಕೃತಿಯ ರಾಗದ ಹೆಸರು ಮುಂತಾದುವನ್ನು ತಿಳಿಯಬಹುಡು. ಮುದ್ರೆ 

ಗಳನ್ನು ಹನ್ನೆರಡು ಭಾಗಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಬಹುದು. 

೧. ವಾಗ್ಗೇಂತುಕಾರಮುಂದ್ರೆ-- ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರನು ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು 

ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮುದ್ರೆ ಯನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿರುತ್ತಾನೆ ಇದು ಎರಡು ವಧೆ. 

(೩) ಸ್ವನಾಮಮಂದ್ರೆ ತ್ಯಾಗರಾಜ, ಜಯದೇವ, ನಾರಾಯಣತೀರ್ಥ, 
ಶ್ಯಾಮಾಶಾಶ್ರ್ರಿ, ರಾಮನಾಡ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್, ಮೈ ಸೂರುವಾಸುದೇವಾ 

ಚಾರ್ಯ, ಮ್ಲೆ ಸೂರು ಸದಾಶಿವರಾಯರು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು 

ತಮ್ಮ ನಾಮಥೇಯಗಳನ್ನು ಅಂಕೆತವನ್ನಾಗಿ "ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. 

“ (6) ಇತರನಾಮಮಂದೆ ನನಗಾರು ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ 

ಹೆಸರನ್ನೋ, ಪೋಷಕರ ಹೆಸರನೊ ಪೀ ತನು ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ಪರ್ಯಾಯ 

ನಾಮವನ್ನೊ € ಅಂಕೆತವಾಗಿ ಬಳಸಿದ್ದ ರೆ. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಸ್ರಿತರು "ಗುರುಗುಹ? 

ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನೂ » ಸುಬ್ಬರಾಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳು "ಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಆಂಕಿತವನ್ನೂ, 

ಪಟ್ಟಂ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಅಯ್ಯರ್ ವೆಂಕಟೇಶ. ಎಂಬ ಅಂಕಿತವನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಇದಕ್ಕ 

ನಿದರ್ಶನ. 

೨, ರಾಗಮಂದ್ರೆ ಕೃತಿಗಳ ರಾಗಗಳ ಹೆಸರು ಅನೇಕ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು 

ಬರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರಾಗಮಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿರುವಂತೆ ರಾಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು 

ಉದೆ ಸೇ ಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುವುದುಂಟು. ರಾಗ ತಾಳ 

ಮಾಲಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಣ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ರಾಗಮಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗ ಮುದ್ರೆ ಗಳು 

ಒಂದು ಕಡ್ಡಾ ಯೆವಾದ ಅಂಗ. ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ, 

ಜಿ. ಎನ್. ಬಿ ರವರ ಕೆಲವು ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಮಹಾವೆ ದ್ಯನಾಥ ಅಯ್ಯುರ್ರವರ 

ಬಹತ್ತರ ಮೇಳರಾಗ ಮಾಲಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೋಪಟೀಶ್ವರ ಅಯ್ಯುರ್ರವರ ೭೨ ರಾಗಗಳ 

ರಾಗ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ೭೨ ರಾಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಬಂದಿರುವುದು ರಾಗ ಮುದ್ರೆಗೆ 

ನಿದರ್ಶನಗಳು. ಇವು ಕೃತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದೊಡನೆ ಅರ್ಧಭಾವಕ್ಕ ನುಗುಣವಾಗಿ 

ಇಿಲವು ರಾಗಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುವುದನ್ನು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಹಲವು 
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ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ರಾಗಮುದ್ರೆಗಳು ಕೃತಿಯ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ 

ಅಥವಾ ಚರಣದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ. 
೩. ತಾಳಮುದ್ರೆ ಕೃತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಳದ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿರು 

ವುದು ತಾಳಮುದ್ರೆ. ಇವು ತಾಳಮಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ ಅಂಗ. 

ರಾಗತಾಳಮಾಲಿಕೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ತಾಳಮುದ್ರೆಗಳವೆ. ವೈದಾಲ ಗುರುಮೂರ್ತಿ 
ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸಪ್ತತಾಳ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತರಾಗ 

ತಾಳ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲೂ ತಾಳಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 

೪. ಆಚಾಂರರ೯ವಮುಂದ್ರೆ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 

ಗುರುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಭಕ್ತಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಿಸಿರು 

ತ್ತಾರೆ, ವೈದಾಲ ಗುರುಮೂರ್ತಿಶಾಸ್ತ್ರಿ ಗಳು. ಸಪ್ತತಾಳಗೀತದಲ್ಲಿ *ಗಾನವಿದ್ಯಾ 

ದುರಂಥರ ವೆಂಕಟಿಸುಬ್ಬ ಯ್ಯಗುರೋ' ಎಂದು ಅವರ ಗುರುವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿ 

ದ್ದಾರೆ. ಪೊನ್ನಯ್ಯಸಿಳ್ಳೆ ಯವರು "ಮಾಯಾತೀತ ಸ್ವರೂಪಿಣಿ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 
*ಮಾ ಗುರುಗುಹೆ ನಾಮಿಕೆ ನೀ ದಾಸುಡೈತಿ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಗುರುವಾದ ದೀ್ವತರನ್ನು 

ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

೫. ರಾಜಮಂದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಯದಾತರೂ ಪೋಷಕರೂ ಆದ ರಾಜರ 

ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಸಾಹಿತ್ಯದೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ರಾಜ 

ಮುದ್ರೆ ಯು ರಾಜಾಶ್ರಯವನ್ನೂ . ರಾಜರನ್ನೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸ್ತುತಿಸುವ ಸಂಕೇತ. 
ಘನಂ ಶೀನಯ್ಯನವರ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞರ ಪದಗಳು, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಚತುರ್ದಶ 

ರಾಗಮಾಲಿಕೆ, ಪಲ್ಲವಿ ಗೋಪಾಲ" ಅಯ್ಯರ್ರವರ ವರ್ಣ, ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ ನವರ 

ತಿಲ್ಲಾಣ ಮುಂತಾದುವುಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜಮುದ್ರೆ ಯನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. 

ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ "ವೆಂಕಟಕೃಷ್ಣ > ಎಂಬ ಅಂಕಿತವು 

ಇದೇ ರೀತಿಯದು. ಪಲ್ಲವಿ ಗೋಪಾಲಯ್ಯರ್ ಕನಕಾಂಗಿ ಎಂಬ ತಾನವರ್ಣದಲ್ಲಿ 
ಶರಭೋಜಿ ಮಹಾರಾಜರ ಹೆಸರನ್ನೂ ಮೈಸೂರು ಸದಾತಿವರಾಯರು «ಏ ಮಗುವ 

ಬೋಧಿಂ ಚರ್ ಎಂಬ ಪದ ವರ್ಣದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಹೆಸರನ್ನೂ, ವೀಣೆ 

ಶೇಷಣ್ಣ ನವರು ತಮ್ಮ ತಿಲ್ಲಾನ ಒಂದರಲ್ಲಿ "ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೂ 

ರಾಮನಾಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ತಿಲ್ಲಾನ ಒಂದರಲ್ಲಿ “ಶ್ರೀಚಾಮ 

ರಾಜೇಂದ್ರ? ಎಂಬ ಹೆಸರನ್ನೂ ಬಳಸಿದ್ದಾ ರೆ 

೬. ವಂಶಮುದ್ರೆ--ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ತಮ್ಮ ಗೋತ್ರ, ವಂಶ, ತಂದೆ 

ತಾಯಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೂಚಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ವಾಲಾಜಪೇಟಿ 

ವೆಂಕಟಿರಮಣ ಭಾಗವತರು ತ್ಯಾಗರಾಜರನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಿರುವ ಮಂಗಳಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ 

ತಮ್ಮ ಗುರುವಿನ ವಂಶವನ್ನು ಕಾಕರ್ಲಲವಂಶ” ವೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಂಗಾಳ 
ರಾಗದ *€ಗಿರಿರಾಜಸುತ' ಎಂಬ ಶೃತಿಯಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು ತಾವು ಗಿರಿರಾಜ ಕವಿಯ 
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ಮೊಮ ಒಗನೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೊರಕುನಾಇಟುವಂಟಿನೇವ ಎಂಬ ಸ್ಲೆತಿಯಲ್ಲಿ 
ತಾವು ರಾಮಬ್ರ ಹ ರ ಮಗನೆಂದೂ, ವಸಂತರಾಗದ “ಸೀತಮ್ಮ ಮಾಯಮ್ಮ: > ಎಂಬ 

ಕ್ಸ ತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ತೇಜಿ ತಾಯಿಯ ಹೆಸ ಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾ ಈ 

ಈ ಪ್ರಬಂಧ ಮುಡ್ರೆ ರಚನೆಯ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾಹಿತ್ಯ ದಲ್ಲ ಸೂಚಿಸಿರುವ 

ಆಂಕಿತಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಪ್ರಬಂಧ ಮುದ್ರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಆ ತಿಲ್ಲಾನಗಳಲ್ಲ ತತ್ಯಾರ 

ಮತ್ತು ಜಾತಿಗಳೊಡನೆ. `ಡಿಲ್ಲಾನ' ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿರುವುದುಂಟು. 

ಪಲ್ಲವಿ ಶೇಷಯ್ಯರ್ ವಿರಚಿತ ಧೆನ್ಯಾಸಿರಾಗದ ತಿಲ್ಲಾನದಲ್ಲಿ "ತಿಲ್ಲಾನ? ಎಂದು 

ರಚನೆಯ ಜಾತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದೆ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶತರಾಗ ರತ್ನಮಾಲಿಕೆಯ 

ರೀತಿ ಗೌಳರಾಗದ "ರಾಗರತ್ನ್ನ ಮಾಲಿಕಚಿ? ಎಂಬ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮುಖಾರಿ 

ರಾಗದ « ಏಲಾವತಾರ? ನ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಬಂಧೆ ಮುದ್ರೆ ಇದೆ. 

ಆ. ನಾಂತುಕ ಮುಡಿ) ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ ಮುದ್ರೆ ಯ ಪ್ರ ಯೋಗವು 

ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಪದಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ "ನಾಯಕ ಮತ್ತು 
ನಾಯಕನ ಸಂಚೋಧನ ರೂಪದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ಲೇತ್ರಜ್ಞರ ಪದಗಳಲ್ಲಿ ಮುದ್ರ 

ಗೋಪಾಲ ಎಂದೂ, ಮೂವ್ವಲೂರ್ ಸಾತಿ ಆಯ್ಕ ರ್ ವಿರಚಿತ ರಚನೆಗಳ 

ರಾಜಗೋಪಾಲ ಎಂದೂ, ಘನಂಶೀನಯ್ಯ ನನರ ಸದಗಳಲ್ಲಿ ಮನ್ನಾ ರುರಂಗ ಎಂದೂ, 

ಸಾರಂಗಪಾಣಿಯವರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಿ ಎಂ ವೈದೀಶ್ವ ರನ್ 

ಕೋಯಿಲ್ ಸುಬ್ಬರಾಮ ಅಯ್ಯರ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ "ಮುದ್ದುಕುಮಾರ' ಎಂಬ ನಾಯಕ 

ಮುದ್ರೆ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. 

೯. ಸ್ಥಳಮಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೇತ್ರ ಮುದ್ರೆ ಎ ತಾವು ಸಂದರ್ಶಿಸಿದ 

ಸ್ಥಳಗಳ ಹೆಸರನ್ನೋ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಡೇವತೆಗಳ ಹೆಸರನ್ನೊ € ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು 

ತಮ್ಮ ರಚನೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತತ ಮುದ್ರೆ ಅಥವಾ 

ಸ್ಥ ಳಮುದ್ರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇವು ಕ್ಸ ವಾರ "ಪ್ರಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಪಾಜಕ ಮತ್ತು 

ತಿರುಪ್ಪು ಗಳ" ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಡೀಪರನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೋವೂರು ಪಂಚರತ್ನ. ತಿರುಮೋಟ್ರಯೂರ್ ಪಂಚರತ್ನ, ಮುತ್ತು 

ಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ ಪಂಚಲಿಂಗ ಸ್ಸ ಳ್ಳ ಅ ೈತಿಗಳು, ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳ ನವರತ್ನ ಮಾಲಿಕಾ 

ಸ್ರ ತಿಗಳ ನೀಣಾಕುಪ್ಪ ಯ್ಯ ರ್ಶಿವರ್. ಕಾಳ ಹೆಸ್ತೀಶ ಪಂಚರತ್ನ ಕ್ಫ ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 

ಮುದ್ರಿ ಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತ ಓತ 

ಇ ಬಿರುದು "ಮುದ್ರೆ ಅನೇಕ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ತಮ್ಮ ಒಂದು 

ಬಿರುದನ್ನೋ ಅಧವಾ ಪೋಷಕರ ಬಿರುದನ್ನೋ ಅಂಕಿತವಾಗಿ ಬಳಸಿರುವುದು ಬಿರುದು 

ಮುದ್ರೆ . 

೧೧. ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಥಮುದ್ರೆ-. ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ತಾವು ಅಧ್ಯಯನ 
ಮಾಡಿದ ಅಥವಾ ಶ್ರೇಷ್ಮವೆನಿಸಿದ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಥಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ತಮ್ಮ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 
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ಸೂಚಿಸಿರುವುದಕ್ಕೆ ಲಕ್ಷಣಗ್ರಂಧಮುದ್ರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರು 
ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗದ «ಸ್ವರರಾಗ ಸುಧಾ? ಎಂಬ ಕ್ರ ತಿಯಲ್ಲಿ «ಸ್ವರಾರ್ಣವ' ಎಂಬ 
ಗ್ರಂಥದ ಹೆಸರನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ” 

೧೨ ಇತರ ಮುದ್ರೆಗಳು ಮೇಲಿನ ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲದೆ ಸಂವತ್ಸರ ಮುದ್ರೆ 

ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ತಮಿಳಿನ (ಶರಚೇಂದ್ರ. ಚೂಪಾರ 

ತುರವಂಜಿ ನಾಟಕಂ' ಎಂಬ ನೃತ್ಯ ರೂಪಕದಲ್ಲಿ ಶರಭೋಜಿ ಮಾರ ಡಕ ಜೀವಿತ 

ಕಾಲದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕೆಲವು ಸಂವತ್ಸರಗಳ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಚಮತ್ಕಾರವಾಗಿ 

ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳ ಛಂದಸ್ಸಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಇದಕ್ಕೆ ಛಂದಸ್ಸು ಮುದ್ರೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇವುಗಳಲ್ಲದೆ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಗಳ 

ಹೆಸರಿನ ಮುದ್ರೆ , ಚಕ್ರಮುದ್ರೆ ಮುಂತಾದುವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದುಂಟು. 

ದ್ವಾದಶ ಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ ಮುದ್ರೆ ಯು ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾದುದು. 
ಇವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೃತಿಯ ಚರಣಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಪಲ್ಲವಿ ಅಥವಾ ಅನುಪಲ್ಲವಿ 
ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಹಲವು ಚರಣಗಳಿರುವ ಕೃತಿಗಳ ಅಭೋಗಚರಣ ಅಧವಾ 

ಕೊನೆಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ಮುದ್ರೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುದ್ರಾ ಚರಣ 
ವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ದ್ವಾಹಶ ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳು--ಸ್ವರಸಸ್ತ ದಲ್ಲಿರುವ ಹನ್ನೆರಡು ಸ್ವರಸ್ಥಾನ 
ಗಳು 

ದ್ವಾರಂ ಮಂಗತಾಯೂರ್ (೧೯೩೫)--ದ್ವಾರಂ? ಮಂಗತಾಯೂರ್ 
ರವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪಿಟೀಲುವಾದ್ಯಗಾರರಾಗಿರುವ ಕೆಲವೇ ಕಲಾವಿದೆಯರಲ್ಲಿ 

ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಸಂಗೀತ ಕಲಾನಿಧಿ ಡಾ! ದ್ವಾರಂ ವೆಂಕಟಿಸ್ತಾವೀಯವರ 
ಪುತ್ರಿಯಾಗಿ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಜಯನಗರಂನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ತಂದೆಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ 
ಬೆಳೆದು ಬಂದರು. ತಂಡೆಯವರಲ್ಲಿ ಮೆಬ್ರ ಕು ಲೇಷನ್ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದಾ ಗಲೇ 
ಪಿಟೀಲು ವಾದನವನ್ನು ಕಲಿಯಲು EES ೧೯೫೧ ವಿಜಯನಗರಂ 
ಸಂಗೀತದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾವನ್ನು ಪಡೆದು, ನಂತರ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ 
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆದು ೧೯೬೦ ರಿಂದ ೧೯೬೩ರ ವರೆಗೆ ಮದಾ ತ್ರಾಸಿನ 
ಕೇಂದ್ರ ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವರಹೂರು ಮುತು ಸ್ವಾಮಿ ಆಯ್ಯೌರ್ 
ರವರ” ಪೌ ೌಢ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆದರು. ತಂದೆಯವರ ಸಂಗಡ ಅನೇಕ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನುಡಿಸಿದರು. ಮತ್ತು ಬಿ. ಆರ್. ಮಹಾಲಿಂಗಂರವರ ಅನೇಕ ಹಜೀರಿಗಳಿಗೆ 
ನುಡಿಸಿದರು. ಖ್ಯಾತಿಸಂತರಾದರು ತಂದೆಯವರ ಮರಣಾನಂತರ ಕೆಲವು ಕಾಲ 
ವಿಜಯನಗರದ ಸಂಗೀತದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕಿಯಾಗಿದ್ದು ಈಗ ವಿಜಯವಾಡದ 
ಬಾನುಲಿ ಕೇಂದ್ರದ ಕಲಾವಿಡೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ನುಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾದ 
ಮಾಧುರ್ಯ ಅದ್ಭು ತವಾದುದು, 
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ದ್ವಾನಿಂಶತಿ ಗೆಮುಕಗಳು--೨೨ ಬಗೆಯ ಗಮಕಗಳನ್ನು ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ 
ಸೋಮನಾಧನು ತನ್ನ «ಪಂಡಿಶಾರಾಧ್ಯೆ ಚರಿತ್ರೆ' ಯಲ್ಲಿ (೧೪ನೆ ಶ) ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

ಇತರ ಎಲ್ಲಾ ಲಾಕ್ಷಣಿಕರಿಗಿಂತ ನೋಮನಾಧನು ಹೇಳಿರುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ 

ಗಮಕಗಳು. ಇತರರು ೭, ೧೦, ೧೫, ೧೯ ಗಮಕಗಳನ್ನು ಹೇಳಿನ್ಹಾ ಕೆ. ನೋವು 

ನಾಥನು ಹೇಳಿರುವ ಗಮಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಅವನಿಗಿಂತ 

ಹಿಂದಿನವರಾಗಲೀ ನಂತರದವರಾಗಲೀ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ದ್ವಾವಿಂಶತಿ ಗಮಕಗಳ. ಯಾವು 
ವೆಂದರೆ ಅಕ್ಷಿಸ್ತ, ಅಹಿತ, ಅದೀರ್ಫ, ಉಚ್ಛರಿತ, ಉಲ್ಲಸಿ ತ, ಉಲ್ಲಾಸಿತ, ಕರಸ್ಥಿತ, 

ಕುಂಚಿತ, ಕೋಮಲ, ಗುಂಫಿತ, ದೀರ್ಥ, ದೀರ್ಥಕಂಪಿತ, ದೀರ್ಥಕ, ದೀರ್ಕ್ಣೋಲ್ಲ 

ಸಿತ, ಪ್ರಸ್ತುತ, ಭ್ರಮಿತ, ಮೂರ್ಧಿ, ಕ್ರಿಸ್ತ, ಲಲಿತ, ಲಲಿತೋತ್ತಮ, ಸಮೋಲ್ಲಸಿತ 

ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಸ್ಟಾಂತರ. 

ದ್ವಾವಿಂಶತಿ ಶ್ರುತಿಗಳು--ಭಾರತೀಯ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಾದಿಕಾಲ 
ದಿಂದ ೧೨ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾದ ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳ ಬಳಕೆ ರೂಢಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಅತಿ 

ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಧಗಳಲ್ಲಿ ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳು ರಾಗಗಳ ಸಂಚಾರಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿದೆ. 

ಭರತ ಮತ್ತು ಶಾರ್ಜ್ಸ್ಗಜೀವ ತಮ್ಮ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಈ ರೀತಿ 

ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ... 

ತೀವ್ರ, ಕುಮುದ್ವತಿ, ಮಂದಾ, ಛಂದೋವತಿ, ದಯಾವತಿ, ರಂಜನಿ, 

ರತಿಕಾ, ರೌದ್ರಿ, ಹ್ರೋಧಾ, ವಜ್ರಿಕಾ, ಪ್ರಸಾರಿಣಿ, ಪ್ರೀತಿ, ಮಾರ್ಜನೀ, ಕ್ಷಿತಿ, 

ರಕ್ತಾ, ಸಾಂದೀಪಿನಿ, ಆಲಾಪಿನಿ, ಮದಂತಿ, ರೋಹಿಣಿ, ರಮ್ಯಾ, ಉಗ್ರ್ರಾ ಮತ್ತು 

ಹೋಭಿಣಿ. 

ಕೆಳಗಡೆ ಗೆರೆ ಹಾಕಿರುವುವು ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳ ನಿಯತ ಶ್ರುತಿಗಳು ಮತ್ತು ಈ ಸಪ್ತ 

ಸ್ವರಗಳು ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಷಡ್ಡಗ್ರಾಮದ ಸ್ವರಗಳು 

ದ್ವಾವಿಂಶತಿ ಶ್ರುತಿಗಳ ಆಧುನಿಕ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಅಂತರ ಈ ರೀತಿ ಇವೆ 

ಷಡ್ಜ ೧ 

ಏಕಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ ೨೨1೬/೨೨೪೩, 

ದ್ವಿಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ ೧೬/೧೫ 
ತ್ರಿಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ ೧೦/೯ 

ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ ೯/೮ 
ಕೋಮಲ ಗಾಂಧಾರ ೩೨/೨೭ 

ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ ೬/೫ 

ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ ೫/೪ 

ತೀವ್ರ ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ ೮೧/೬೪ 
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ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ ೪/೩ 

ತೀವ್ರ ಶುದ್ದ ಮಧ್ಯಮ ೨೭/೨೦ 

ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ ೪೫/೨೨ 

ತೀವ್ರಪ ಪ್ರತಿಮಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಚ್ಯು ತ ಪಂಚಮ ೬೪/೪೫ ಅಧವಾ ೭೨೯/೫೧೨ 

ied ೩/೨ 

ಏಕಶ್ರುತಿ ಧೈವತ ೧೨೮/೮೧ 

ದ್ವಿಶ್ರುತಿ ಧೈವತ ೮/೫ 

ತ್ರಿಶ್ರುತಿ ದ್ಸೈ ವತ ೫/೩ 

ಡತಶ್ರು ತಿ ನ್ಟ ವತ ೨೭/೧೬. 

ತೋಮಲ ಕ್ತ ಶಿಕಿ ನಿಷಾದ ೧೬/೯ 

ಕೈತಿಕಿ ನಿಷಾದ ೯/೫ 

ಕಾಕಲಿ ವಿಷಾದ ೧೫/೮ 

ತೀವ್ರ ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದ ಅಧವಾ ಚ್ಯುತ ಷಡ್ಡ ೨೪೩/೧೨೮ 

ಶ್ರುತಿಯು ಒಂದು ಸ್ಥಾಯಿಯ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ವಿಭಾಗ. ಏಕಶ್ರುತಿ ಅಂತರವು 

ಮೂರು ವಿಧವಾಗಿದೆ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ ಆಗುವ ಕಂಪನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ 

ಶ್ರುತಿಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡಬಹುದು. ಇವು ಆರೋಹಣ ಸಾ ಯಿ 

ಕ್ರಮದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ೮೧/೮೧ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಮಾಣಶ್ರುತಿ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಎರಡು 

ಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಅಂತರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶ್ರುತಿ ಅಂತರವೆನ್ನಬಹುದು ನ್ಯೂನಶ್ರುತಿ 

ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಶ್ರುತಿ ಎಂಬುವು ಇನ್ನೆರಡು ಶ್ರುತಿಗಳು. ನ್ಯೂನಶ್ರುತಿಯು ಪೂರ್ಣ 

ಶ್ರುತಿಗಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವರಸಪ್ತಕವನ್ನು ೨.೨ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಚ 

ಲಾಗಿದೆ. ಇವುಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಶ್ರುತಿ ಅಂತರವು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಈ ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾಯಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. 
ದ್ವಿಶ್ರುತಿ ಅಂತರವು ಎರಡು ಪ್ರ ಮಾಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮೊದಲನೆಯದು 

ಪೂರ್ಣ ದ್ವಿಶ್ರುತಿ ಅಂತರ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದು ನ್ಯೂನದ್ವಿಶ್ರುತಿ ಅಂತರ ಷಡ್ಡ 

ಮತ್ತು ರಿಷಭಗಳ ಮಧ್ಯೆ ನ್ಯೂನದ್ವಿಶ್ರುತಿ ಅಂತರವು ೯/ಆ ಇರುತ್ತದೆ. ಚತುಶ್ರುತಿ 

ಅಂತರದ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ತ್ರಿಶ್ರುತಿ ಅಂತರದ ಪ್ರಮಾಣವು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿರು 

ವುದು. ಹಂಚಶ್ರುತಿ ಅಂತರವು ೩೨/೨೩ಕ್ಟೈ ಸಮನಾಗಿರುವುದು ಚತುಶ್ರುತಿ 

ರಿಷಭ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಪಂಚಶ್ರುತಿ ಅಂತರವು ೪/೩ 

ಇರುತ್ತದೆ. ಷಟ್ಶ್ರುತಿ ಆಂತರವು ೬/೫ಕ್ಕೆ ಸಮನಾದುದು. ಅಂತರಗಾಂಧಾರ 

ಮತ್ತು ಪಂಚಮಗಳ ಮಧ್ಯೆ ay ಅಂತರವಿದೆ. ಷಟ್ಶ್ರುತಿ ಅಂತರ ಮತ್ತು 

ಪಂಚಶ್ರುತಿ ಅಂತರಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ಶ್ರುತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. 
ಪಂಚಶ್ವು ತಿ ಮತ್ತು ಚತುತ್ರುತಿ ಆಂತ ಗರಾರುವ ವ್ಯತ್ಕಾ ತ್ಯಾಸವು ಚ ಪೂರ್ಣಕುತಿ 
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ಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ತ್ರಿ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿಶ | ತಿ ಅಂತರಗಳಿಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು 

ಒಂದು ನ್ಯೂನಶ್ರುತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ೧೨ ಸ್ವರಸ್ಥಾ ನಗಳಲ್ಲಿ ೨೨ ಶ್ರು ತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿರು 

ವುದು ಸಮರ್ಪಕವಾದ ಪದ್ಧತಿಯಾಗಿದೆ 

ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಹಂಚ 

ಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸ ಮತ್ತು ಪ ಗಳು ಅವಿಕೃತ ಸ್ವರಗಳೆಂದಾದ ನಂತರ ಇವುಗಳಿಗೆ 

ಬೂಡೊಂದು ಶ್ರು ತಿಯನ್ನೂ , ಉಳಿದ ಐದು ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಲ ಶ್ರು ತಿಗಳಂತೆ 

ಆಂಚಲಾಯುತು ಅಂದರೆ ೪೨೭೫ ಇಾ ೨೦೨.೧ ೧೨೨ ಶ್ರು ತಡವ 

ಹೀಗೆ ಸ್ವರಸಪ್ತಕದ ದ್ಯಾ ದಶಸ ಸ್ವ್ರರಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ದ್ವಾವಿಂಶತಿ ಶ್ರು ತಿಗಳಿಂಮು ಸಿದ್ದಾ ಅತ 

ವಾಗಿದೆ. 

ಈ ಶ್ರು ತಿಗಳನ್ನು ಸಂವಾದಿತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಅಂದರೆ ಸಂವಾದಿ ದ್ವಯ ಅಥವಾ ಇ. ಮತ್ತು ಸ-ಮ ಪದ್ಧ ತಿಯಿಂಂದ ನಿರ್ಧರಿಸ 

ಲಾಯಿತು. “ಷಡ್ಡ ಪಂಚಮಭಾವೇನ ಶ್ರುತಿ ̀ ದ್ರಾವಿಂಶತಿಂಜಗುಃ” ಎಂಬಂತೆ ಷಡ್ಡ 

ಸಚಿ ಬಾವನದ. ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳು A ಎಂದು ಅಹೋಬಲನು Ee 

ಪಾರಿಜಾತ? ವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಒಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಸ್ವರ 

ಗಳು ಆ ರಾಗದ ಸ ಸ್ವರಸ್ಥ್ಯಾನ ಅಧವಾ ಅಂತಸ್ಥ ನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಮಿಕೃಶ್ರು ತಿಗಳು 

ಶ್ರುತಿಗಳಾಗಿಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಶ್ರುತಿ ಅಂತರಗಳು 

ಈ ರೀತಿ ಇವೆ. -ಒಂದು ಸ್ಕಾ ಲಸ್ಸಿ ಸ eda ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ, ಅಂತರ 

ಗಾಂಧಾರ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ ಇತ್ಯಾದಿ. ೮ರಿಂದ೯ ರವರೆಗೆ ಚತುಶ್ರುತಿಯೂ, 

೯ ರಿಂದ ೧೦ ರವರೆಗೆ ತ್ರಿಶ್ರುತಿಯೂ, ೧೫ ರಿಂದ ೧೬ ರವರೆಗೆ ದ್ವಿಶ್ರುತಿಯೂ ಇರು 

ತ್ತವೆ. ಇತರ ಶ್ರುತಿಗಳು ಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞಾ ನದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮುಖ್ಯವಾದುವೇ ವಿನಾ 

ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಗೀತದ ದೃಷ್ಟಿ ಯುಂದೆ ಅಷ್ಟಾ ಜೆ ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ. 

ದಿಕ್-ದಿಕ್ ಎಂದರೆ ದಿಶಿ ಎಂದರ್ಥ. ೧೦ ಭೂತಸಂಖೆ ಯನ್ನು ಸೂಚಿಸಲು 

ದಿಕ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ೭೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ೧೦ 

ನೆಯ ಚಕ್ರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತ ಜೆ. 

ದಿನ್ವಿಜಯ--ರಾಗತಾಳಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ (೧೭ನೆ ಶ) 

ಹೇಳಿರುವ ೧೨೪ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ತಾಳ. 

ದಿಗುಜಾರು---ಅವರೋಹಣ ಕ್ರಮದ ಜಾರು. ಇದು ಉಲ್ಲಸಿತ ಗಮಕ. 

ಒಂದು ಸ್ಟ ರಸ್ಕಾ ನದಿಂದ ಮತ್ತೊ ದ ಸೆ ಸ್ಟೈರಸ್ಲ್ಯಾನದ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಸ್ವರಕ್ಕೆ 

ಪ್ರಾ ಮುಖ್ಯ ತೆ ಕೊಡದೆ ಜಾರುವುದಕ್ಕೆ ದಿಗುಜಾರು ಎಂದು ಹೆಸರು. 

EN ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಳ್ಳು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸಮಗಮಪಸ 
ಅ: ಸನಿದಪವಂಗಸ 

ದಿನಗೇಂತುರಾಗ-- ಹಗಲು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದಾದ ರಾಗ. ಕೆಲವು 
ರಾಗಗಳನ್ನು ದಿನಗೇಯರಾಗಗಳೆಂದೂ ಕೆಲವನ್ನು ರಾತ್ರಿ ಗೇಯರಾಗಗಳೆಂದೂ, ಮತ್ತೇ 

ಕೆಲವನ್ನು ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕವೆಂದೂ ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ದಿನದ್ಯುತಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೇ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರವಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪವಮುಗಮರಿಗಸ 

ದಿರಾ--ನಾರದ ಮತದಂತೆ ಇದು ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮದ ಮೊದಲನೆ 

ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು. 

ವಿಲೀಪಕ ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಪನಿದನಿಪದಥಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಸಮಗರಿಸ 

ದಿಲೀಷ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಂ೦ಕತರ್--ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೀ ಸಾಹಿತಿಯಾಗಿದ್ದ 

ದ್ವಿಜೇಂದ್ರ ಲಾಲ್ರಾಯರ್ರವರ ಪುತ್ತ. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೀ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸ, ಗಾಯಕ 

ಹ ತೇಖಕ. ಇವರ ಗಾಯನವು ಶಾಸ್ತ್ರ ಶುದ್ಧ ತೆ ಮತ್ತು ಭಾವಕ್ಕೆ ಪ್ರ ಸಿದ್ದ ವಾಗಿದೆ. 

ದಿಲೀಪ್" ಚಂದ ದ್ರಮವೇದಿ ಒಬ್ಬ "ಪ್ರ ಸಿದ್ಧ ಹಿಂದೂಸಾ ನ 5ೋತಶಾಸ್ತ್ರ ಜ್ಞ 

ಮತ್ತು ವಿದ್ವಾಂಸರು. 

ದಿಲ್ರೂಬ ಇದು ಉತ್ತರಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು 
ತೆಂತೀವಾದ್ಯ. ಸುಮಾರು ಮೂರು ಅಡಿ ಉದ್ದವಿರುವ ಮತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಅಂಗುಲ 

ಅಗಲವಿರುವ ಕೊಡಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ದಂಡಿಯ ಅಗಲದ ಎರಡರಷ್ಟು ಅಗಲದ ಪೊಳ್ಳು 

ಹೆಟ್ಟ ಗೆ ಜೋಡಿಸಲ್ಪ ಟ್ವರುತ್ತಡಿ. ಈ ಹೆಟ್ಟ ಗೆಯ ಮೇಲೆ ಎದೆ ಹಲಗೆಯ ಸ 

ಘಮ ಮುಚ್ಚೆ ಇಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ “ಮುಚ್ಚ ಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ, ಮಧ್ಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 

ಕುದುರೆಯನ್ನು ಸಸಿಗಲಾನಿದ. ಕುದುರೆ ಮತ್ತು ಮೇರುವಿನ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾದ 
ನಾಲ್ಕು ತಂತಿಗಳು ಹಾದುಹೋಗುತ್ತವೆ. ಈ ತಂತಿಗಳ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಓಳ್ಳು ಕುದುರೆ 

ಯಿದೆ. ಅದರ ಮೇಲೆ ೨೨ ಅನುರಣನದ ತಂತಿಗಳನ್ನು ಬಿಗಿಯಲಾಗಿದೆ ಮುಖ್ಯ 
ತಂತಿಯ ಬಿರಡೆಗಳು ದಂಡಿಯ ಬಿಡಿಭಾಗದ ಮರದ ಜಗುಲಿಗೆ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟ ರುತ್ತವೆ. 
ಈ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ತಂತಿಗಳಿಂದ ದಂಡಿಗೆ ಬಿಗಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿರುವ ೧೯ ಕಂಚಿನ ಮೆಟ್ಟ ಲು 
ಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಕುದುರೆ ಬಾಲದ ಕೂದಲಿನ ಕಮಾನಿನಿಂದ ಈ ವಾದ ವನ್ನು ನುಡಿಸ 
ಲಾಗುವುದು. ಕೆಲವು ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ದಂತದ ಕೆತ್ತನೆ ಪಟ್ಟಿ ಸದ. ಪಲಾಕಂಡಿರು 
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ತ್ತಾಕಿ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನೇರವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಂತಿ 

ಗಳನ್ನು ಸ ಪ ಸಮ ಗಳಿಗೆ ಶ್ರುತಿ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಮಧ್ಯೆಮದ ತಂತಿಯು ಮುಖ್ಯ 

ವಾಡುದು. ಕೆಳಗಿನ ಸ್ಥಾ ಯಿಯ ತಂತಿಗಳು ಹಿತ್ತಾಳೆಯವು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆ 

ಸ್ಥಾಯಿಯ ತಂತಿಗಳು ಉಕ್ತಿನವು. 

ದಿವ್ಯಕುಂತಲ--ಈ ರಾಗವು ೪೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ದಿವ್ಯಮಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ದಿವ್ಯಗೆಂಧಿ-- ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮದನಿಗಪಸ 
ಅ: ಸರಿದಪಮಗರಿಸ 

ದಿವ್ಯಗಾಂಧಾರ - ಈ ರಾಗವು ೧೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹಾಟಕಾಂಬರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮರಿಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸದನಿಪಮಗಸರಿಸ 

ದಿವ್ಯ ಗಾಂಧಾರಿ - ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಚ್ಛಿರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿಪಮಗಸ 

ದಿವ್ಯತರಂಗಿಣಚಿ ಈ ರಾಗವು ೧೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೂರ್ಯಿಕಾಂತದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪ ಸ 

ಅ: ಸಥಿದಪಮಗರಿಸ 

ದಿವ್ಯತಾಳ--ಇದು ಕೆಲವು ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ತಾಳ. ಇದು ಪುರಾತನ ಪದ್ಧ ತಿಯ ೧೦೮ ತಾಳಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ಸೇರಿಲ್ಲ. 
ದಿವ್ಯತೋರಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಂತಾಮಣಿಯೆ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ | 

ಆ: ಸರಿಗಪದಸ 

ಅಃ ಸಥಿದಮಗರಿಸ 

ವಿನ್ಯಧ್ವನಿ- ಒಬ್ಬ ದೇವತೆಯು ನುಡಿಸುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಮದ್ದಲೆ. 
ದಿವ್ಯ ನಾಮಸಂಕೀರ್ತನೆಗಳು-- ಭಗವಂತನೆ ಹಲವು ನಾಮಗಳು ಮತ್ತು 
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ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಹಾಡುಗಳು. ಇವನ್ನು ಭಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು 

ಗಳ ಸಂಗೀತವು ಸರಳವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಹೆಲವು ಚರಣ 

ಗಳಿರುತ್ತವೆ. , ಚರಣಗಳ ಧಾತುವು ಒಂದೇ ವಿಧೆವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ 

ಹಾಡು ಒಂದೇ ವಿಧೆವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜರ ಯದುಕುಲ ಕಾಂಭೋಜಿ 

ರಾಗದ (ರುಂಪತಾಳ) ಶ್ರೀರಾಮ ಜಯರಾಮ ಎಂಬ ಕೇರ್ತನೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ 
ನಿದರ್ಶನ. ಇಡೀ ಹಾಡು ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಧಾತುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಎಕ 

ಧಾತು ದಿವ್ಯನಾಮಕೀರ್ತನವೆಂದು ಹೆಸರು. ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜರ ಪಾಹಿರಾಮರಾಮ 

ಚಂದ್ರ ಎಂಬ ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗದ (ಆದಿತಾಳ) ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಯ ಚರಣ 

ಗಳ ಧಾತುವು ಬೇರೆ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಕೀರ್ತನೆಗೆ ದ್ವಿಧಾತು ದಿವ್ಯನಾಮ 

ಕೀರ್ತನೆಯೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚರಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು 

ಹಾಡುವರು. ತ್ಯಾಗರಾಜರು ಸಂಸ್ಕೃತ ಮತ್ತು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಿವ್ಯನಾಮ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಜಯಗೋಪಾಲ ಎಂಬುವರು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ಭಾಗವತರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ದಿವ್ಯನಾಮ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ದೀಪವನ್ನು 

ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡುವರು 

ದಿವ್ಯಪಂಚಮ -ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಸಪಮದನಿಸ 

ಅ; ಸ ಕಿದಪಮಗರಿಸ 

ದಿವ್ಯಪ್ರಬಂಧಗಳು--ಹನ್ನೆರಡು ಮಂದಿ ಶ್ರಿ "ವೈಷ್ಣವ ಆಳ್ವಾರರು ಹಾಡಿರುವ 
೪೦೦೦ ತಮಿಳು ಭಕ್ತಿಗೀತಗಳಿಗೆ ದಿವ್ಯಪ್ರ ಬಂಧಗಳು ಎಸಿ ತ ಪ್ರಬಂಧಂ, ತಿರು 
ವಾಯಿಮೊಳಿ, ದ್ರಾವಿಡವೇದ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. ಪೊಯ್್ಸೈಆಳ್ವಾರ್, 
ಭೂತತ್ತಾಳ್ವಾರ್, ತೆಯಾಳ್ವಾರ್, ತಿರುಮಳಿಶ್ಶೆ ಆಳ್ವಾರ್ ನಮ್ಮಾಳ್ವಾ ರ್, ಕುಲ 
ಶೇಖರಾಳ್ವಾರ್, ಹೇಯಾಳ್ವಾರ್, ತೊಂಡರಡಿಪೊ ನಿ ಡಿಅಳ್ರಾರ್, ತಿರುಪ್ಪಾ ಣಿಆಳ್ವಾರ್, 
ಚಕ ಪ. ಆಂಡಾಳ್ದೇವಿ ಮತ್ತು 'ಮುಥುರಕವಿಆಳ್ವಾ ರರ ಸ ಪ್ರಬಂಧ 

ಗಳನ್ನು ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣ ವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾ ಕೆ. 

ದನ್ಮಜಗ ಆ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪನಿಸ 
ಅ: ಸದಪಮಗರಿಗಸ 
ದವಿವ್ಯಾಭರಣ-.ಈ ರಾಗವು ೨೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕೀರವಾಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮಪವಿ ಸ 

ಅಃ ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ದಿವ್ಯಾಂಬರಿ---ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸಪಮಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸಪಠಿದಪಮಗರಿಸ 

ದಿವ್ಯಮತಿ “ಈ ರಾಗವು ೪೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನವನೀತದ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸನಿಸಿ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ದಿವ್ಯಲಘಂ--ಇದು ದಿವ್ಯ ಸಂಕೀರ್ಣಜಾತಿ ಲಘುವಿನ ಹೆಸರು. ಇದು 

ಒಂದು ಘಾತವನ್ನೂ, ನಾಲ್ಕು ಬೆರಳಿಣಿಕೆಯನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಇದರ 

ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೬ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲ. 

ದಿವ್ಯ ವರಾಟಿ--ಇದು ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಕುರಿಂಜಿಯಾಳ್ನ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ ಮತ್ತ ಪಣ್ರಾಗ. 

ದಿವ್ಯೃಸೇನಾ ಈ ರಾಗವು ೫೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹ್ಮ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಮಗರಿಮಗಸ 
ದಿವ್ಯಸಂಕೀರ್ಣಲಘು---ಒಂದು ಘಾತ ಮತ್ತು ಐದು ಬೆರಳೆಣಿಕೆಗಳುಳ್ಳ 

ಮತ್ತು ಆರು ಅಕ್ಷರಕಾಲದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಲಘು. ಇದು ದ್ವಿ ದ್ವಿತೀಯ ಲಘು ಪಂಚ 

ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದೆ. 

ವಿವಿಕಾನಮಿನಿ__ಈ ರಾಗವು ೨೦೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಶಭೈರವಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪದಪಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 

ವಿವಿಟವಾದ್ಯ- ಇದು ಎರಡು ಮುಖಗಳಿರುವ ಒಂದು ಡೋಲು. ಇದನ್ನು 

ಆಂಧ್ರೆ ದೇಶದ ಹಳ್ಳಿಗಾಡಿನ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾ ಗಿ ಉಪಯೋಗನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ 

ಬಲವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಡ್ಡಿ ಯಿಂದ ಮತ್ತು” ಎಡವನ್ನು ಬಗ್ಗಿ ರುವ ಕಡ್ಡಿ ಯಿಂದ 

ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕರ್ಣಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಚಲಿತವಿರುವ ಮಾರಮ್ಮ ನ ಜೋಲಿನಂತಿದೆ. 

ದಿಶಿ_೬೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧ ತಯ ಭೂತಸಂ ೦ಖ್ಯೆ. 4 ೫೫-೩೦ ಮೇಳ 

ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ೧೦ನೆ ಚಕ್ರದ ಹೆಸರು. 

ಮವತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಮ 
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ದಿತಿ - ಭೂ -- ಇದು ೧೦ನೆ ಚಕ್ರದ ೪ನೆ ಮೇಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

(೫೮ನೆ ಮೇಳ) 

ದಿಶಿ _. ಗೋ -- (೫೭) »» — ನೆ ತ್ತ 
ದಿಶಿ.ಮಾ -- (೫೯೪) ,, — ಜನೆ ಷ್ಟಿ 

ದಿಶಿ. ಸ -.. (೫೫) ,, — ೧ನೆ ಷ್ಟ 

ದಿಶಿ೨ಷಾ - (೬೦) — ಓನೆ ೨೨ 

ದಿಶಿ ಶ್ರೀ (೫೬) ,, — ೨ನೆ ಭಿ 

ದ್ವಿಅನ್ಯ ಸ್ವರಭಾಷಾಂಗರಾಗೆ ಎರಡು ಅನ್ಯಸ್ವರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 
ಭಾಷಾಂಗರಾಗ. ಉದಾ: ಹಿಂದೂಸಾನಿ ಬೇಹಾಗ್. ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳ 

ಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗವಾಗಿದ್ದೂ ಅನ್ಯಸ್ವರಗಳಾದ ಪ್ರತಿ 
ಮಧ್ಯೆಮ ಮತು ಕ್ಸೈಶಿಕ ನಿಷಾದಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ದ್ವಿಕಾಲ_(೧) ದ್ವಿಕಾಲವೆಂದರೆ ಎರಡು ಕಾಲವೆಂದರ್ಥ. ತಾನವರ್ಣ 

ಗಳನ್ನು ದ್ವಿಕಾಲಸಾಧಕಕ್ಕಾಗಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. 

(೨) ತಾಳದ ಒಂದೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಗೆ ಎರಡು ಕಾಲವಿರುವುದು ದ್ವಿಕಾಲ 

(ನೋಡಿ : ತಾಳದಶಪ್ರಾ ಣಗಳು). 

ದ್ವಿಖಂಡಗೀತ--ಎರಡು ಭಾಗಗಳಿರುವ ಅಧವಾ ಖಂಡಿಕಗಳಿರುವ ಗೀತ. 

ಕಲ್ಯಾಣಿರಾಗದ ಕಮಲಜದಳ ಎಂಬುದು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ 

ದ್ವಿಗುಣ. -ದ್ವಿತ್ವವಿರುವ ಗುಣ. ತಾರಷಡ್ಡದ ಕಂಪನನರೌಲ್ಯವು ಮಧ್ಯಮ 

ಷಡ್ಡದ ಎರಡರಷ್ಟು ಆಗುತ್ತದೆ. ಅತಿತಾರಷಡ್ಡದ ಕಂಪನವಶೌಲ್ಯವು ತಾರಷಡ್ಡದ 

ಎರಡರಷ್ಟೂೂ, ಮದ್ಯಮಷಡ್ಡದ ನಾಲ್ವರಷ್ಟೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ವರವು 

ಅದರ ಸಪ್ತ ಕಡೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಗುಣತ್ವದ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. 

ದ್ವಿಜಾವಂತಿ “ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಮಗಮಪದಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಗಸ 

ಈ ರಾಗವು ಹಿಂದೂಸಾನಿ ಸಂಗೀತದ ಕೊಡುಗೆ. ಹಿಂದೂಸ್ಥಾ ನಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ಸುಮಾರು ಹೆದಿಷಾರನೆಯ ಶತಮಾನದಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ಹದಿನೆಂಟನೆಯ ಶತಮಾನದ ಕೊನೆಯಿಂದ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ 

ಜಿಜಾವಂತ, ಜಿಜಾವಂತಿ, ಜುಜಾವಂತಿ, ಜೈಜಯಂತಿ, ಜಯಂತಿ, ಜೈಜಯವಂತಿ, 

ಜಯವಂತಿ ಮತ್ತು ವೈಜಯಂತಿ ಎಂಬ ನಾಮಾಂತರಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ. ಕರ್ಣಾಟಕ 
ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲೂ ಏಕರೂಪವಲ್ಲದ ಲಕ್ಷಲಕ್ಷಣ 
ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ರಚನೆಗಳು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರ 
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ಅಖಿಲಾಂಡೇಶ್ವರೀಂ ಮತ್ತು ಜೇತಃ ಶಿ ಶ್ರೀಬಾಲಕೃ ಷ್ಣ ೦ ಮತ್ತು ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ನ 

ಅಕೇರೆ ಜಯ ಸಾ ಬಟಾ ಎಂಬ ಲಕ್ಷಣಗೀತೆ. ದೀಕ್ಷಿತರ ಜೀತಶ್ರಿ ಲ 

ಕೃಷ್ಣ ೦ ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಹಿಂದೂಸಾ ನಿ ಸಂಗೀತದ ಚಹ ಮುಡಿ. ಈಗಿನ 

ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದೂ ಧ್ರು ಪರ ರಚನೆಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿದೆ. 

ಈ ರಾಗವು ಜಾತಾ ಗಾಂಧಾರವನ್ನು ಅನ್ಯಸ್ತ್ವರವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ 

ಭಾಷಾಂಗರಾಗ ಮತ್ತು ದೇಶ್ಯರಾಗ. ರಿಮಗಾರೀಗರಿಸಾ ಎಂಬ ಸ್ವರಸಮೂಹೆ 

ದಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ವರವು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ರಿಷಭ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆಮವು ಜೀವಸ್ವರಗಳು. 

ಇವು ದೀರ್ಥಸ್ವರಗಳಾಗಿದ್ದೂ ಕಂಪಿತ ಗಮಕದೊಡನೆ ಹಾಡಲಾಗುವುದು. ರಿಗಮ 

ಗ ರೀ ಸ್ವರಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರವು ಕೆಲವು ಸಲ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರವಾಗಿಯೂ, 

ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರವಾಗಿಯೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. 

ಶೃಂಗಾರರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಮಣೀಯವಾದ ರಾಗ. 

ವ್ವಿತೀಂತಶೌ(೧) ಸಾಮಗಾನ ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಅವರೋಹೆಣದ ಎರಡನೆಯ 

ಸ್ವರ ಎಂದರೆ ರಿಷಭ ಸ್ವರ. 

(೨) ಪುರಾತನ ಪ್ರ ಸಿದ್ಧವಾದ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ. ಒಂದು 

ದ್ರುಶ, ಲಘು ಮತ್ತು ದ್ರುತವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಇದರೆ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೨ 

ಮಾತ್ರೆಗಳು. 

ವ್ವಿತೀಂತೌ ಕಾಲ ಎರಡನೆಯ ಕಾಲ ಅಥವಾ ವೇಗ, ವಿಳಂಬವು ಪ್ರಥಮ 

ಹಾಲ. ಮಧ್ಯಮವು ದ್ವಿತೀಯ ಕಾಲ. 

ದ್ವಿತೀಯ ಕಾಮೋದ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಹೆತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಶೀರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರಾಗವಿಶೇಷ. 

ದ್ವಿತೀಯ ಕೇದಾರ ಸೋಮನಾಥನ ರಾಗವಿಬೋಧವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಕೇದಾರರಾಗ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ. 

ನಿಷಾದವು ಗ್ರಹೆ, ನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಅಂಶಸ್ವ್ರರ. ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದಾದ ರಾಗ. 

ದ್ವಿತೀಯ ಘನಪಂಚೆಕ - ಕೇದಾರ, ನಾರಾಯಣಗೌಳ್ಕ ರೀತಿಗೌಳ, 

ಸಾರಂಗನಾಟ ಮತ್ತು ಭೌಳಿ ಈ ರಾಗಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ಘನಪಂಚಕ ರಾಗಗಳೆಂದು 

ಹೆಸರು, 

ದ್ವಿತೀಯ ಪಂಚಮ-- ಈ ರಾಗವು ೬೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧಾತುವರ್ಧನಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಮರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಷಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮರಿಗಮರಿಸ 

ದ್ವಿತೀಂಯ ಬಂಗಾಳೆ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರನೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಹೆತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ದೇಶೀರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. 
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ದ್ವಿತೀಯ ರಾಗವರ್ಧನಿ_-ರಾಗಾಲಾಸನೆಯ ಎರಡನೆಯ ಮುಖ್ಯ 

ಭಾಗಕ್ಕೆ ರಾಗವರ್ಧನಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದರ ಎರಡನೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ದ್ವಿತೀಯ 

ರಾಗವರ್ಧಿನಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಧ್ಯಮ 
ಸ್ಲಾಯಿಯಲ್ಲಿದು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಇತರ ಸ್ಥಾಯಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟುವುದುಂಟು. 

* ದೃಿತೀಯಾಂಗ--ಸಲ್ಲವಿಯ (ಮನೋಧರ್ಮ ಸಂಗೀತ) ಎರಡನೆಯ ಭಾಗ. 
ಈ ಭಾಗವು ಪದಗರ್ಭದಿಂದ ಮೊದಲಾಗಿ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಇರುವ ಭಾಗವನ್ನು 

ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಒಂದಾವರ್ತವಿರುವ ಆದಿತಾಳದ ಪಲ್ಲವಿಯಲ್ಲಿ ದ್ವಿತೀಯಾಂಗದ 

ಪಲ್ಲವಿಯು ಎರಡು ದ್ರುತಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಪಲ್ಲವಿಯ ಮಿಕ್ವಭಾಗವು 

ಪ್ರ ಧಮಾಂಗವಾಗಿದೆ. 

ದ್ವಿತೀಂಯುಲಲಿತ-- ಸಂಗೀತರತ್ಪಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ವಿಧೆವಾದ ಲಲಿತರಾಗ. 

ದ್ವಿತೀಯವಿದಾರಿ- ರಾಗಾಲಾಪನೆಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾದ ದ್ವಿತೀಯರಾಗ 

ವರ್ಧವಿಯ ಕೊನೆಯ ಭಾಗ. 

ದ್ವಿತೀಯ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರಿ - ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಸೌರಾಷ್ನರಾಗ. 

ದ್ವಿತೀಯ ಸೈಂಧವಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದರಿ 
ಬಗೆಯ ಸೈಂಧನಿರಾಗ. 

ದ್ವಿತಂತ್ರಿ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಎರಡು ತಂತಿಗಳಿರುವ 

ವೀಣೆ 

ದ್ವಿಧಾತುದಿವ್ಯನಾವಂಕೀರ್ತನೆ-ಈ ವಿಧವಾದ ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಚರಣದ 
ಸಂಗೀತವು ಪಲ್ಲವಿಯ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಡು 

ವಾಗ ಪ್ರತಿಚರಣದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಹಾಡಲಾಗುವುದು. ತ್ಯಾಗರಾಜರ 

ಶ್ರೀರಾಮಶ್ರೀರಾಮ ಎಂಬ ಸಹಾನಾರಾಗದ ಕೀರ್ತನೆಯು ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. 

ದ್ವಿತಾಳಪಲ್ಪ್ಲವಿ--ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದಾದ ಪಲ್ಲವಿಗೆ 
ದ್ವಿತಾಳಪಲ್ಲವಿ ಎಂದು ಹೆಸರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಹದಗರ್ಭವು 

ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರುವಂತೆ ಇಂತಹೆ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಖಂಡಜಾತಿ ಅಟ 
ತಾಳದ ಸಮಗ್ರ ಹೆದಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುವ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ವಿಳಂಬದಲ್ಲಿ ತಿಶ್ರ ಜಾತಿ ತ್ರಿಪುಟ 

ತಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಡಬಹುದು. ಆಗ ಪಲ್ಲವಿಯು ಅರ್ಥೆಬೆರಳಿನ ಎಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅನಾಗತ 
ಗ್ರಹದಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಹಾಡುವಾಗ ಬಲಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮಕಾಲ 
ದಲ್ಲಿ ಅಟಿತಾಳವನ್ನೂ ಎಡಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಚೌಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುಟಿತಾಳವನ್ನೂ ಎಣಿಸ 
ಬಹುದು. ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಅಕ್ಷರ ಕಾಲವಿರುವ ಎರಡು ತಾಳ 
ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವಿಧವಾದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಣಿಸಬಹುದು. 
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ದ್ವಿತಾಳ ಪಲ್ಲನಿಯನ್ನು ಹಾಡುವುದು ಶತಿಸ್ತ್ರಜ್ಞಾ ನ ಮತ್ತು ಲಯಜ್ಞಾ ನದ ಪಾಂಡಿತ್ಯ 
ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನ. 

ದ್ವಿಧಾತು ಪ್ರಬಂಧ ಇದು ಉದ್ದಾ ಹೆ ಮತ್ತು ಧ್ರುವ ಎಂಬ ಎರಡು 
ಭಾಗಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಗೀತ ರಚನೆ. ಜಯದೇವ ಕವಿಯ 

ಅಷ್ಟಪದಿಗಳು ದ್ವಿಧಾತು ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆ 

ವ್ವಿಪದಿ(ದ್ವಿಪದ) ಎರಡು ಪಾದಗಳಿರುವ ಪದ್ಯ ಇದು ಗೇಯ ನಾಟಕ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಂವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ ಕನ್ನಡದ ಯಕ್ಷಗಾನ 
ಪ್ರಸಂಗಗಳಲ್ಲಿ ದ್ವಿಪದಿಗಳು ಬರುತ್ತವೆ 

ದ್ವಿಷಾಾದ--ಅರುಣಾಚಲ ಕವಿರಾಯರ ರಾಮ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಉತ್ತಮ 
ದ್ವಿಷಾದಗಳಿವೆ. 

ದ್ವಿಮುದ್ರಕಾರ-- ಎರಡು ಬಗೆಯ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ತನ್ನ ರಚನೆಗಳಲ್ಲಿ 
ಬಳಸಿರುವ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ. ಭದ್ರಾ ಚಲರಾಮದಾಸರು ರಾಮದಾಸ, ಭದ್ರ ಶೈಲ 

ಅಥವಾ ಅದರ ಪರ್ಯಾಯ ಪದಗಳನ್ನೂ, ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಭಾರತಿಯ 

ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಮತ್ತು ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ಎಂಬ ಅಂಕಿತಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ದ್ವಿಮುದ್ರ ಪ್ರಬಂಧ--ದ್ವಾದಶಮುದ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಎರಡು 
ಬಗೆಯ ಮುದ್ರೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಗೀತ ರಚನೆ. ನಿತ್ಯಕಲ್ಯಾಣಿ ಎಂಬ 

ರಾಗ ಮಾಲಿಕೆಯು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರಮುದ್ರೆ ಮತ್ತು ರಾಗಮುದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನೂ ಒಳ 
ಗೊಂಡಿದೆ. ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಗಳಲ್ಲೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಎರಡು ಮುದ್ರೆಗಳು ಸಂಡುಬರುತ್ತವೆ. 

ದ್ವಿಮುಖ ಪ್ರಿಯ--ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಮಪನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ದ್ವಿಮುಖ ಮದ್ದಲೆ ಎರಡು ಮುಖಗಳಿರುವ ಚರ್ಮವಾದ್ಯ. ಉದಾ ೩ 

ಮೃದಂಗ, ಡೋಲು, ಡೋಲಕ್, ಪಖಾವಜ್ ಇತ್ಯಾದಿ ದ್ವಿಮುಖವಾದ್ಯಗಳು. 

ದ್ವಿರದಗಾವಿಂನಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಿತ್ರಾಂಬರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆಃ ಸರಿಮಪದವನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 
ದ್ವಿಸ್ಟರವಕ್ರ ರಾಗ ಆರೋಹಣಾವರೋಹಣಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಎರಡು ವಕ್ರಸ್ವರ 

ಗಳಿರುವ ರಾಗ. ಉದಾ. ಆನಂದ ಭೈರವಿ. 

ದ್ವಿಸ್ತರವರ್ಜ್ಯರಾಗ--ಸಪ್ತಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ವರಗಳಿಲ್ಲದಿರುವ ರಾಗ 

ಅಂದರೆ ಔಡವರಾಗ. ಉದಾ : ಮೋಹನರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ದೀರ್ಫಿ ಕ- ಈ ರಾಗವು ೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸೇನವತಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ]: ಸರಿಗದನಿ ಸ 
ಅ: ಸನಿದಗರಿಸ 

ದೀಕಸ್ಸಾಂಗಿ---ಈ ರಾಗವು ೪೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಡ್ವಿಧ ಮಾರ್ಗಿಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಸಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗಸರಿಸ 
ದೀಶಿತರು-- ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು, ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತದ ತ್ರಿಮೂರ್ತಿ 

ಗಳಲ್ಲೊಬ್ಬರಾದ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರನ್ನು (೧೭೭೬-೧೮೩೫) ದೀಕ್ಷಿತರು ಎಂದು 
ಹೇಳುವುದು ರೂಢಿ. 

ದೀಪಕ (೧) ಪುರಾತನ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ೧೦೮ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು 

ಬಗೆಯ ತಾಳ. ಎರಡು ದ್ರುತಗಳು, ಎರಡು ಲಘುಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಗುರು 

ಇದರ ಅಂಗಗಳು. ಇದರ ಒಂದು ಆವರ್ತಕ್ಕೆ ೭ ಮಾತ್ರೆಗಳು. 

(೨) ಬೃಹದ್ಧರ್ಮಪುರಾಣ, ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರ ಮುಂತಾದ ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೬ ಮುಖ್ಯ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. ಇದು ೨೧ ರಾಗಾಂಗ 

ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗವೆಂದು ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಇದು ಚತುರ್ದಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲೂ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ದೀಪಿಕ ಎಂದೂ 
ಹೆಸರಿದೆ. 

(೩) ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಥನಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಗಮಪದಪಸ 

ಅಃ ಸನಿದನಿಪಮಗರಿಸ 
ಇದೊಂದು ಉಭಯ ವಕ್ರರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ "ಕಳಲನೇರ್ಚಿನ್ ಎಂಬ ರಚನೆಯು 

ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 

`ದೀಪಕರ್ಣ- ಇದು ದೀಪಕರಾಗದ ಒಂದು ದಾಸಿರಾಗವೆಂದು ಬೃಹದ್ಭರ್ಮ 

ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 
ದೀಪಕ ಜ್ಯೋತಿ---ಇದೊಂದು ಅಪರೂಪ ರಾಗ. 
ದೀಪರ--ಈ ರಾಗವು ಐ೦ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಟಕಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. K 

ಆಃ: ಸರಿಗಮಪದನಧಿಸ 

ಅ: ಸನಿದನಿಪಮಗರಿಸ 



೫೪೦ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ 

ದೀಪರಾಗ ಪಾಶಣ್ವದೇವನ «ಸಂಗೀತ ಸಮಯಸಾರ’”ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ದೀಪವಕ್ತ್ರ ಇದು ದೀಪಕರಾಗದ ಒಂದು ದಾಸಿರಾಗವೆಂದು ಬೃಹೆದ್ದ ರ್ಮ 

ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ದೀಪವರ್ಣ--ದೀಪಕರಾಗದ ಒಂದು ದಾಸಿರಾಗವೆಂದು ಬೃಹದ್ಧರ್ಮ 

ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ದೀಪಹಸ್ತ--ಬೃಹದ್ಭರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ದೀಪಕ ರಾಗದ 

ದಾಸಿರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. 

ದೀಪ್ತೆ--(೧) ಶಾಬ್ಲ ೯ದೇವನು ೨.೨ ಶ್ರುತಿಗಳಿಗೆ ಐದು ಜಾತಿ ಅಥವಾ 

ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೀಪ್ತ ಎಂಬುದು. ದೀಪ್ತ ಎಂದರೆ ಹೊಳೆಯುವುದು. 

ಆಯುತ, ಕರುಣ ಮೃದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯೆ ಎಂಬುವು ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಜಾತಿಗಳು. 

(೨) ಹ್ಣುತಕ್ಕೆ ದೀಪ್ತವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ದೀಪಿಕಾವಸಂತ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಬ್ಛೆ ರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದಪವನಿಸ 

ಅಃ ಸದಪಮರಿಸ 
ದೀಪಿನಿ ಜಾತಿಪ್ರಬಂಧ---ಆರು ಆಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಅಂಗಗಳಿರುವ 

ಪ್ರಬಂಧ. 

ದೀಪ್ತಿ ಮತಿ-- ನಾರದನ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ೨.೨ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಎರಡನೆಯ 

ರಿಷಭ ಶ್ರುತಿಯ ಹೆಸರು. 

ದೀಪಾಕ್ತಿ-ಇದು ದೀಪಕ ರಾಗದ ಒಂದು ದಾಸಿರಾಗವೆಂದು ಬೃಹೆದ್ಧರ್ಮ 

ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ವ್ವೀಪವತಿ- ಈ ರಾಗವು ೬೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಂತಾಮಣಿೀಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದ.ನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 

ದೂರ್ಗಾ-ಈ ರಾಗವು ದಕ್ಷಿಣಾದಿ ಸಂಗೀತದ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿಯಂತಿದೆ. 

ಇದು ಶಂಕರಾಭರಣಮೇಳದ ಅಥವಾ ಬಿಲಾವಲ್ಥಾಟ್ನ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಮಪದಸ 

ಅಃ ಸದಪಮರಿಸ 
ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಿರುವ "ಥೆರ್ಮಶ್ರವಣವಿದೇತಕೆ? ಎಂಬ ಪುರಂದರದಾಸರ 

ಕೀರ್ತನೆಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 
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ದ್ವಿಸ್ವರಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ-- ಎರಡು ಶ್ರುತಿಸ್ವರಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ. 

ದೋತಾರ್ದಲ್ಲಿರುವೂತೆ ಇವೆರಡು ಸ್ತರಗಳು ಡಿ ಮತ್ತು ಅನುಸಾರಣಿಯ ಒಂದೇ 

ಶ್ರುತಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಧವಾ ತು ಷಡ್ಡಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಧವಾ ಷಡ್ಡ ಮತ್ತು 

ಪಂಚಮವಾಗಿರಬಹುದು. 

ದ್ವಿಶ್ರುತಿ ಅಂತರ--ಎರಡು ಶ್ರುತಿಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇರುವ ಆಂತರ. ಅಂತರವು 

೧೬/೧೫ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣದ್ದಿಶ್ರು ತಿಅಂತರ. ಆ ಮೌಲ್ಯವು ಸ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ 

ಇದ್ದರೆ (೧೩೫/೧೨೮) ಆಗ ಇದೊಂದು ನ್ಯೂನದ್ವಿಶ್ರುತಿಅಂತರವಾಗುತ್ತದೆ. 

ದ್ವಿಶ್ರುತಿಥೈ ನತ ಇದು ಎರಡನೆ ಶ್ರುತಿಯ ಧೈವತ ಇದರ ಕಂಪನ 

ಪ್ರಮಾಣವು ೮/೫ ಇದು ತೋಡಿರಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

ದ್ವಿಶ್ರಾತಿ ರಿಷಭ ಇದು ಎರಡನೆ ಶ್ರುತಿಯ ರಿಷಭ. ಇದರ ಕಂಪನ 

ಪ್ರಮಾಣವು ೧೬/೧೫. ಇದು ತೋಡಿರಾಗದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿದೆ. 

ದಿಂಡಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯ. 

ದಿಂಡಿರ - ಇದೊಂದು ವಿಧವಾದ ಸ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯ. 

ದೀರ್ಫ್ಥ ಒಂದು ಸ್ವರವು ಎರಡು ಕಾಲ ಘಟಕದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಂದಿ 
ದ್ದರೆ ಅದು ದೀರ್ಫ್ಥಸ್ಟರವಾಗುತ್ತದೆ. 

ದೀರ್ಥ ಕಂಪಿತ- ಇದು ಚತುಶ್ರುತಿ ಅಂತರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯುಳ್ಳ ಕಂಪಿತ. 

ಆನಂದ ಭೈರವ ಮತ್ತು ಅಠಾಣ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರದ ಕಂಪನವು 

ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ. 

ದೀರ್ಥ ತರಂಗಿಃಕೆ. ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭ್ಛೆರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಸಮಗಮರಿಗರಿಸ 
ದೀರ್ಥ ದರ್ಶಿ-_ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸೆರಿಮಪದವನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮಸ 

ದೀರ್ಥನಂದಿನಿ-. ಈ ರಾಗವು ೪೦ನೆ. ಮೇಳರಾಗ ನವನೀತದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಪದೆನಿಸಗಮರಿಮಪನಿ 

ಅನ ದಪಮಗರಿಸನಿದಘಫ 

ದೀರ್ಥನಂಂಗಳ--ಈ ರಾಗವು ೪೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸುವರ್ಣಾಂಗಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ದುರ್ಬಲ ಸ್ವರಗಳು --ಕೆಲವು ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಸ್ವರಗಳು ದುರ್ಬಲ 
ಇಗಿರಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವು ಜಂಬ 

ಸ್ವರಗಳಾಗಿಯಾಗಲೀ, ದೀರ್ಥ ಸ್ವರಗಳಾಗಿಯಾಗಲೀ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಆರಭಿರಾಗದ 

ಗಾಂಧಾರ ಸ್ವರವು ದುರ್ಬಲ ಸ್ವರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ. 

ದುರ್ಯೋಧನ ವಧೆ-_ಇದೊಂದು ಕಥಕಳಿ ನಾಟಕ. 

ದೂರಿತನಿಮಾರಿಣಿ - ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪಮದಸ 

ಅಆ: ಸನಿದಪಮಗರಗಸ 
ದುರುವತಾಳಂ-- ಭರತಶಾಸ್ತಿರಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ 

ನವತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ. 
ದುಷ್ಟರ ಖಂಡ ಜಾತಿ ತ್ರಿಪುಟತಾಳದ ಒಂದು ಹೆಸರು. ಇದರ 

ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ ೯ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 

ದ್ರುತ--ಇದು ತಾಳದ ಷಡಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಂಗ. ಒಂದು ಘಾತ ಮತ್ತು 

ಒಂದು ವಿಸರ್ಜಿತದಿಂದ ಇದನ್ನು ಲೆಕ್ಟ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಇದರ ಕಾಲಪ್ರಮಾಣವು 

ಎರಡು ಅಕ್ಷರಕಾಲ. ಇದರ ಚಿಹ್ನೆ ೦. 

ಮ್ರುತಕಾಲ-ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲದ ನಂತರ ಬರುವ 

ಮೂರನೆಯ ಕಾಲ. ಇದರ ಗತಿಯು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. 

ದ್ರ್ರುತಮೇರು--ಇದು ತಾಳಪ್ರಸ್ತಾ ರದ ೧೪ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ. 

ದ್ರಾತವರ್ಥನ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಗಮಪಹಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಗರಿಸ 
ದ್ರ್ರುತಶೇಖರ--ಇದು ತಾಳ ಷೋಡಶಾಂಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಂಗ. ಇದರ ಕಾಲ 

ಪ್ರಮಾಣವು ೩ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. ಇದಕ್ಕೆ ದ್ರುತ ವಿರಾಮನೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದರ 

ಚಿಹ್ನೆ ಯು ಳಿ 

ದ್ರು ತಶೇಖರಮೋರಂ- ತಾಳ ಪ್ರಸ್ತಾರದ ೧೪ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಗೆ. 

ದ ೨ತಿ (೧) ಈ ರಾಗವು ಜ್ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾ ಣಿಯ ಒಂದು 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪಮದೆನಿಪದಪಸ 
ಅ: ಸಸಿದಪಮರಿಗಮಗಸ 
(೨) ಸೋಮನಾಥನ ರಾಗವಿಬೋಧೆವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವಂತೆ 
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ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ವೇಗ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದಾಗ ಅಥವಾ ನುಡಿಸಿದಾಗ 

ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ರುತಿ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ದ್ರು ವಕೀರ್ಣಿವ-ಈ ರಾಗವು ೪೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮಾಂಭೋದಿಯ 

ಒಂದು ಜ ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿದನಿಸ 

ಅ: ಸರಿದಪಮಗರಿಗಸ 
ದ್ರುವರೂಪಕ--ಇದು ಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಾಳ 

ಪಾ ರಂಭದಲ್ಲಿ ೨ ದ್ರುತ ಮತ್ತು ೨ ಲಘುಗಳಿದ್ದು ನಂತರ ರೂಪಕ ತಾಳವಿರುತ್ತದೆ. 

«ಆಸೇಯಾನ ಕ? ಸ ನಾಟರಾಗದ ಗೀತವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ. 

ದ್ರುಹಿಣಪ್ರಿಯ-- ಈ ರಾಗವು ಇ ಮೇಳಕರ್ತ ಹಾಟಕಾಂಬರಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಷಪದನಿ ಸ 

ಅ: ಸನಿದಪರಿಸ 

ಮುಂದುಭಿ- ಇದೊಂದು ಕೋನಾಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ನಗಾರಿ ಇದರ 
ಹೊಳವನ್ನು ಮಾವಿನ ಮರದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಬಗ್ಗಿದ ಒಂದು ದಪ್ಪ ಕೋಲಿನಿಂದ 

ಬಡಿದರೆ ಜೋರಾಗಿ ಶಬ್ದವುಂಬಾಗುತ್ತದಡೆ  ದುಂದುಭಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುವವನಿಗೆ 
ದುಂದುಭ್ಯಾಘಾತ ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ದುಂದುಭಿಪಿ,) ಯಂ ಈ ರಾಗವು ೪೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ದಿವ್ಯಮಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ತ್ಯಾಗರಾಜ ವಿರಚಿತ "ಲೀಲಗಾನು ಜೂಚಾು” ಎಂಬ ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ಕೃತಿ, 

ದುಃ8ಖಘುಂಬಾರ- ಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಘಂಟಾರಾಗ. ಇದು ಶೋಕರಸ 

ಪ್ರಧಾನವಾದುದು. ಇದನ್ನು ಕಥಕಳಿನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. 
ದುಖುರಾಗ--(೧) ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಪಾಲ್ಫೈೆಯಾಳ್ನ 

ಒಂದು ಜವ್ಯರಾಗ. 

(೨) ಕಥಕಳಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಶೋಕರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಗ. 

ದಂ8ಖವರಾಳಿ- ಕಥಕಳಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುಃಖದಿಂದ ಕೂಡಿದ 

ಒಂದು ರಾಗ. 

ದೂರ್ಧ ಖ್ಯಾ ಯ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 
ಒಂದು ಜವ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸೆರಿಮಪದಸ 
ಅ: ಸನಿಪಮರಿಗಮರಿಸ 

ದೂರ್ವಾಸರಾಯರು (ದೂರಪ್ತ ದಾಸರು) ಇವರು ಸವಣೂರು 
ದಿವಾನ್ ಖಂಡೇರಾಯರ ಮಕ್ಕಳು ಇವರ ಆಂಕಿತ «ಭಾಗ್ಯನಿಧಿ ವಿಠಲಾಂಕಿತ? 

ಮುಮ್ಮಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರ ಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಹಲವು ದೇವರ ನಾಮಗಳನ್ನು 

ರಚಿಸಿದಾ ರೆ. 

ದೆಹಲಿ ಭಾರತದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದ ದೆಹಲಿಯು ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ 

ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ಕಲಾಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ದೊರೆಗಳ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 

ಇದು ಉಚ್ಛ್ರಾಯ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸನಾದ ಅಮಿನಾರ್ 

ಖುಸ್ರುವು ಅಲ್ಲಾವುದ್ದೀನ್ ಖಿಲ್ಹಿಯ (೧೨೯೬-೧೩೧೬) ಆಸ್ಚಾ ನ ವಿಸ್ತಾಂಸ 
ನಾಗಿದ್ದನು. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಗೋಪಾಲನಾಯಕನೂ ಆಸ್ಥಾನದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ 

ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸನಾಗಿದ್ದನು. ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನಡೆದ ಚರಿತ್ರಾರ್ಹವಾದ 

ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಏಳು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಗೋಪಾಲ 

ನಾಯಕನು ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಗಮಕ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕರ್ಣಾಟಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದನು. 

ಆಗ ಅವಿಶಾರ್ ಖುಸ್ರುವು ಸಿಂಹಾಸನದ ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಕುಳಿತು 

ಗೋಪಾಲನಾಯಕನ ಶೈಲಿಯನ್ನು ಅರಗಿಸಿಕೊಂಡು ಎಂಟಿನೆಯ ದಿನ ಆದೇ 

ಶೈಲಿಯ ಕಚೇರಿಗಾಯನ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದನು ಎಂಬ ಒಂದು 

ಕತೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. 

ಮೊಗಲ್ ಚೆಕ್ರವರ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಬರ್ (೧೪೮೩-೧೫೩೦) ಮತ್ತು 

ಹುಮಾಯೂನ್ (೧೫೩೦-೧೫೫೬) ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯ ಪ್ರೇಮಿಗಳೂ, ಪೋಷಕರೂ 

ಆಗಿದ್ದರು. ಅಕ್ಬರ್ ಮಹಾಶಯನು (೧೫೫೬-೧೬೦೫) ಸಂಗೀತಜ್ಞನಾಗಿದ್ದನು. 

ಐನಿ ಅಕ್ಬರಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ತಾನ”ಸೇನನು ಮೊದಲ್ಗೊಂಡು 
೩೬ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಇವನ ಆಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 
ಜಹಾಂಗೀರ್ (೧೬೦೫-೧೬೨೭) ಮತ್ತು ಹಾಜಹಾನ್ನ (೧೬೨೭-೧೬೫೮) 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಔರಂಗಜೇಬನ (೧೬೫೮-೧೭೦೭) 
ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹೆಹೆಲಿಯು ಸಂಗೀತ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ತನ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಳೆದು 

ಕೊಂಡಿತು. ಆಸಾನದ ಗಾಯಕರನ್ನೂ, ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನೂ ಅವನು 

ಕೆಲಸದಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದನು. ' ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಂಗೀತದ ಮರಣವನ್ನು 

ಸೂಚಿಸುವ, ಶವದ ಪೆಟ್ಟಗೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತು ಬಂದರಂತೆ. ಆಗ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯು 

ದುಃಖಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಗೀತಗಾರರನ್ನು ಕುರಿತು “ಸಂಗೀತದ ಪ್ರತಿಧ್ವಥಿಯೂ ಕೇಳದಷ್ಟು 

ಆಳವಾಗಿ ಹಳ್ಳ ತೆಗೆದು ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಹೂಳಿರಿ” ಎಂದನಂತೆ. ಆದರೂ ತನ್ನ 

ಪತ್ನಿಯರು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಮನೋರಂಜನೆಗಾಗಿ ನರ್ತಕಿಯರು ಮತ್ತು 
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ಗಾಯಕಿಯರನ್ನೂ ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದನು. ಸಂಗೀತವನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದ ಕೊನೆಯ 

ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಮಹೆಮದ್ಹಾನ ಆಸ್ಥಾ ನದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದ ಆದಾರಂಗ್ 

ಮತ್ತು ಸಾದಾರಂಗ್ ಇದ್ದರು. 

ದೆಹಾಳಿ- ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪರಿಸ 
ಜೀವಕಾಂತ- ಈ ರಾಗವು ೫೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೇಮವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದಪನಿಸ 
ಅ: ಸದೆಪಮರಿಸ 
ದೇವಕೇಳಿ--ಬೃಹದ್ಧರ್ಮ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ವಸಂತ ರಾಗದ 

ರಾಗಿಣಿಗಳ ಒಂದು ದಾಸಿರಾಗ 

ವೇವಕೋ 2. ಈ ರಾಗವು ೫೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಮನಾರಾಯಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಮಗಮಪವನಿಸ 

ಆ: ಸದಪಮರಿಗಸ 
ದೇವಕ್ರಿ--ನಾರದನ ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥನ ರಾಗ 

ವಿಬೋಧ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪ್ರೀರಾಗ. 

ದೇವಕ್ರಿಯ-- (೧) ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪದನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಗಸ 
ಇದೊಂದು ಉಪಾಂಗರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರ "ನಾಟಿ ಪಾಟ ಮರಚಿತಿವೊ' ಎಂಬ 

ರಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿ. 
(೨) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವು ೩೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭ್ಛೆ ರವಿಯ 

ಒಂದು 'ಜವ್ಯರಾಗವಾಗಿದೆ. 

ಆ: ಸರಿಗಮವನಿದನಿ 

ಅಃ ಪದಮಗರಿಸವಿ 

(೩) ದೀಕ್ಷಿತರ ಪಂಧದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ ರಾಗಕ್ಕೆ ದೇವಕ್ರಿ ಯ ಎಂದು ಹೆಸರು. 
ಶ್ರೀ ಗುರುಗುಹೆ ತಾರ ಯಾಶುಮಾಂ ಎಂಬ ದೀಕ್ಷಿತರ ಕೃತಿಯು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 

ದೇನಕೃತಿ--ಸಂಗೀತರತ್ನ್ವಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಕ್ಲಯಾಂಗ 
ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರಾಗ ಇದು «ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ' ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲೂ ಉಕ್ತವಾನಿಜಿ. 
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ದೇವಶಾುರಂಜಿ- ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 

ದೇವಕುಸುವತಾವನಳಿ- ಈ ರಾಗವು ೬೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನೀತಿಮತಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಗಮಪಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ದೇವಕೂಟಿ- ಈ ರಾಗವು ೨೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾರರಂಜನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸರಿಗಮಪದನಿಸೆ 
ಅ: ಸದಪಮನರಿಗರಿಸ 
ದೇವ ಗಾಂಧಾರ ನಾರದನ ಸಂಗೀತಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 

ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಸೂರ್ಯಾಂಶರಾಗ. ಪುರಂದರದಾಸರ *ಪರಾಕು ಭೀಮನೆಂದು? 

ಎಂಬ ದೇವರನಾಮದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವು ಬರುತ್ತದೆ. 

ದೇವಗಣಂಧಾರಿ-_ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಕೆಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರ ಪ್ರಕಾರ ಇದರ ಆರೋಹಣವು ಸರಿಮಸದನಿಸ, ಆದರೆ 
ಪದನಿಸ ಎಂಬ ಸ್ವರ ಸಮೂಹವು ಅಪರೂಪವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. -ಇಲ್ಲಿಯೂ ಇದು 

ಮಹಪದಾ, ನಿಸೆರೇ ಎಂದು ಬರುತ್ತದೆ ವಿನಹಾ ನೇರವಾಗಿ ಮಪದನಿಸರನಿ 
ಎಂದು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 

ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ, ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ, ಚತುಶ್ರುತಿ ಧ್ಛೆ ವತ, 

ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದ ಮತ್ತು ಕ್ಸೈತಿಕಿ ನಿಷಾದವು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರ ಸ್ಥಾ ನಗಳು. 

ಔಡವ ಸಂಪೂರ್ಣರಾಗ. ಏಕಾನ್ಯ ಸ್ವರ ಪಾ 21! ಕೆ ್ಯಸ್ಟರವಾದ ಕೈಶಿಕಿ 

ಫಿಷಾದವು ಪದನಿದೆಮಪದಪ ಮೆತ್ತು ಪದೆನಿದಷ ಎಂಬ ಸ್ವರಗುಚ್ಛಗಳಲ್ಲಿ 

ಬರುತ್ತದೆ. ಚೌಕಕಾಲ ಪ್ರ ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗದ ವೈ ತಿಷ್ಠ ತವು ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. 

ಅವಕೋಹಣ ಕ್ರ ಮದಲ್ಲಿ' ದ, ಗ ಮತ್ತು ರಿ ರಾಗಛಾಯಾಸ್ವರಗಳು. ಗಮಕ 

ವರಿಕ್ವ ರಕ್ತಿ ಕಾಗ” ಸರಿಗಸಾವಿಶೇಷಸ ಅಚಾರ. ಸರಿಗಮಾ,; ಗ ರೀ ಎಂಬುದು 

ರಕ್ತಿ ಪ್ರಯೋಗ. ಗಮಕವರಿಕರಕ್ಷಿರಾಗ. ಥೈರ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತುಂಬುವ 



ಅಲ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಹಿಕೆ ಕೋಶ 

ವೀರರಸ ಪ್ರಧಾನ ನರಾಗ. ರಿ ಮತ್ತು ದ ಕಂಪಿತ ಸ್ವರಗಳು. ಮಾ, ಗರೀ ಮತ್ತು 

ಸಾ,ನಿ ದ್ ಎಂಬ ವಿಳಂಬದ ಸಂಚಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ pS ಮತ್ತು ತೀವ್ರ 

ಹಾಕಲಿ ನಿಷಾದಗಳು ಈ ರಾಗದ ಐಶಿಷ್ಟ ಸ್ವರಗಳಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. 

ರಿ, ಪ, ಢೆಗಳು ನ್ಯಾಸ ಸ್ವರಗಳು. ಪಾಸತ್ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಇದು 

ನಾರದನ "ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ? ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ ಚೂರ್ಣಿಕೆಗಳನ್ನೂ, 

ಮಂಗಳ ಶೊ ತ್ಲ ಕಗಳನ್ನೂ ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ ತಿಶ್ರುತಿ ಧೈವತ ಮತ್ತು 

ಚತುಶ್ರುತಿ 'ಥೈವತಗಳೆರಡರ ಪ್ರಯೋಗವೂ ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ ಇದರ ರಚನೆಗಳು 

ಸಾ ye ಜ್ ಸ್ವರಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ತ್ರಿ ಸ್ಥಾಯಿರಾಗ. ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ 

ಯಾವ ತಾನ ವ ಗಳೂ ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀತ್ಯಾಗರಾಜರು ಮದ್ರಾ ೩ಗೆ ಬೇಟ 

ಕೊಟ್ಟದ್ದಾಗ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಎಂಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಹಾಡಿ ಪ್ರತಿದಿನದ 

ಹಾ ಗಾರಿಕೆಷು ನಂತರ ಘೂ. ರಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ತಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು 

ಹಾಡಿದರು. 

ರಚನೆಗಳು 

ಕೃತಿ :  ಸ್ರೀರಸಾಗರ ಶಯನ ~~ ಆದಿ ಮಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಕೊಲುವೈ ಯುನ್ನಾಡೆ ಹ ಅದಿ — ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಏನರಾದ ನಾ ಮನವಿ — ಆದಿ ಬ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಕರುಣಾ ಸಮುದ್ರ — ಆದಿ ದಾ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಸೀತಾವರ ಸೋ — ಆದಿ ವ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ಮರವಕರಾ — ಆದಿ ಜಾ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ತುಳಸಮ್ಮ ಮಾಯಿಂಟಿ ಎ... ಆದಿ ಜಿಷಿ ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ನಾಮೊರಾಲಗಿಂಪ — ರೂಪಕ — ತ್ಯಾಗರಾಜ 

ದರು : ಎವರು ಮನಕು — ಆದಿ — ತ್ಯಾಗರಾಜ 

(ಹೌಕಾಚರಿತ್ರಂ) 

ಕೃತಿ ೩ ಸ್ರಿತಿಜಾರಮಣಂ ಎ... ಆದಿ — ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ 
ದೀಕ್ಷಿಕರು 

ಸ್ವಾಮಿಕಿಸರಿ ಎ ಸಜನಿ: ಸಾ ಮಾನಂಬುಚಾವಡಿ 
ವೆಂಕಟಸುಬ ಸ್ಸ ಯ್ಯುರ್” 

ರಾಮರಾಮಪಾಹಿ ಎ ರೂಪಕ ಸ್ವಾತಿತಿರುನತೆ ಳ್ 
ಮಹಾರಾಜ 

ವೀಸಹಾಯಮುಲೇನಿ pT ಘಾಪ6 ತಿರುವೋಬ್ರ ಯೂರು 
ತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್ 

ಎನೇರಮುಂ ಉಂದನ್ ಆಖ ಆಧಿ ಜಾ ಗೋಪಾಲಕೃ ಷ್ಣ 
ಭಾರತಿ 
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ಎಕ್ಕಾಲಮುಂ ಉಂದನ್ ಎ ಆದಿ ಎ. ವೇದನಾಯಕಂ ಪಿಳ್ಳೆ 

ತಿರುಪ್ಪುಗಳ್ ೩ 

ಮಾದರ್ಹಿರೆ — ರೂಪಕ . ಅರುಣಗಿರಿನಾಥರ್ 

ಪದ: ವೇಡುಕತೋ ಎಮ್ ಆದ್ರ ಜಹಾ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ದೇವಗಿರಿ-.ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧನಿಯ ಒಂದು 

ಇನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಸರಿಸ 
ದೇವಗಿರಿ ಈಗಿನ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶದ ಉತ್ತರ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ದೌಲತಾಬಾದ್ 

ಹಿಂದಿನ ದೇವಗಿರಿಯಾಗಿತ್ತು. ಇದು ದೇವಗಿರಿಯ ಯಾದವರ ರಾಜಧಾಕಿ 

ಯಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೨೧೦-೧೨೪೭ರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಲಕ್ಷಣ ಗ್ರಂಧ 

ವಾದ "ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರ? ವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಶಾಬ್ಲ ೯ದೇವನು ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದನು. 

ದೇವಗೀರ್ವಾಇಕೆ--ಈ ರಾಗವು ೬೦ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಿತ್ರಾಂಬರಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆಃ ಸಗರಿಮಪಸ 

ಅ: ಸಪಮಗರಿಸ 
ದೇವಗುಪ್ತ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸದಪಮಗಸ 
ದೇವಗುಪ್ತಿ-- ಇದು ದೇವಗುಪ್ತ ರಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. 

ದೇವಘಹೋಷಸ್ರಿಯ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿ 

ಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದೊಂದು ಧೈವತಾಂತ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಧನಿಸರಿಗಮಪದ 

ಅಃ ದಪಮಗರಿಸವನಿದೆ 

ದೇವದತ್ತ-- ಇಂದ್ರನು ಆರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಶಂಖದ ಹೆಸರು. 

ದೇವದುಂದುಭಿ-- ವಾಲ್ಮೀಕಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಶುಭ 
ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ದುಂದುಭಿ. 

ದೇವತಾಲಿ--- ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ೧೬ ಮುಖ್ಯರಾಗಗಳು ಅಥವಾ 

ಪೆರುಂಪಣ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. 

ದೇವನಾ೦ರಂಕಿ-ಈ ರಾಗವು ೬೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಧಾತಶುವರ್ಥನಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ರಚನೆಗಳು-- 

ಎವರಿಕ್ಟೈ — ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ನೀಕೇಲನಾ — ರಾಮನಾಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 

ಪಲುಕವದೇಮಿರಾ ಎ. ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ 

ಇನ್ನಮು ತಾಮಸ ಅ ಪೊನ್ನ ಯ್ಯಪಿಳ್ಳೆ 

ದೇವಮಂಯರೊಪೆ ಪ್ರತಿ ರಾಗಕ್ತೂ ಅದರ ನಾದಮಯರೂಪ ಅಥವಾ 

ಶಬ್ದ ಚಿತ್ರ ವುಂಟು. ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ವರಗಳು, ಗಮಕಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಇದು 

ಪ್ರ ಕಟವಾಗುತ್ತ ದೆ. ಆ ರಾಗದ ದೇವತೆಯ ಮೂಲಕ ಕಂಡು ಬರುವುದು 

ದೇವಮಯರೂಪ. ಆ ದೇವತೆಯ ವಸ್ತ್ರಾಲಂಕಾರ, ವರ್ಣ, ಸಾಂದರ್ಯ, 

ಪರಿಸರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಈ ರೂಪು ಕಂಡು ಬರುವುದು. 

ದೇವವತಾಲಾಕ -. ಈ ರಾಗವು ೪೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗವಾಂಭೋದಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿಪದಪಮುಗರಿಸ 

ಜೇವವತಾಳವಿ-- ಈ ರಾಗವು ೫೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಷಣ್ಮುಖಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದ ಥಿ 

ಅ: ನಿದಪಮಗರಿಸನಿ 

ದೇವಮುಖಾರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಪಮರಿಗಮರಿಸ 
ದೇವಮೂಖಿ-ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಪದಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ದೇವರಂಜನವಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಪ್ರೀಯದ ಒಂದು. 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಕ 

ಆ: ಸಗರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 
ದೇವರಂಜಿ-. ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಮರಾಗ. 
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ಆ; ಸಮಪದನಿಸ 
ಅಃ: ಸನಿದಪಮಸ 
ದೇವರಾಷ್ಟ ಫ್ರೈ ಈ ರಾಗವು ೬೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧಾತುವರ್ಧೆವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಮಗಪವನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ದೇವವಾದ್ಯ--ವೀಣೆ ಮುಂತಾದ ಹಿರಿಯ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವವಾದ್ಯ 

ಗಳೆನ್ನುತ್ತಾರೆ. 

ದೇನಸಾಲಗ--ಈ ರಾಗವು ೨೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾರರಂಜನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ದೇವದಾಸಿ--ಮಧ್ಯಯುಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಸೇವೆ 

ಮಾಡಲು ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದ ನೃತ್ಯ ಕಲಾವಿದೆಯರಿಗೆ ದೇವದಾಸಿಯರೆಂದು ಹೆಸರು. 
ಇವರು ನೃತ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಕಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರಾಗಿದ್ದರು. 

ದೇವಪಾಣಿ--ದೇವರ ಸ್ತುತಿ ರೂಪವಾದ ಒಂದು ಬಗೆಯ ತಮಿಳು ಹಾಡು. 

ದೇವಲ್ ಕೆ. ಬಿ. Hindu Musical Scale (1910) 

ಮತ್ತು Theory of Indian Music as Expounded by 
Somanatha (1916) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ 

ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಕ 

ದೇವಣಭೆಟ್ಟ - ಸಂಗೀತಮುಕ್ತಾವಳಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವ 

ವಿದ್ವಾಂಸ. ಈತನು ಪ್ರಯುಕ್ತ ದೇವರಾಜಥಿಂದ (೧೪೨೦) ಪೋಷಿತನಾಗಿದ್ದನು. 

ದೇವಾಮೃತವರ್ಷಿಣಿ-_ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಕೆ 

ಆಃ: ಸರಿಗಮನಿದನಿಸ 

ಅ: ಸಫನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಮ, ದೃ ನಿ ಗಳು ಜೀವಸ್ವರಗಳು. ಸಮಗಮ ಮತ್ತು 
ಸದವನಿಪ ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗಗಳು. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು 
*«ಎವರನಿ ವಿರ್ಣಯಿಂಚಿರಾ? ಎಂಬ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಅಮರ 
ಗೊಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. 

ದೇವಾಮೃತವಾಹಿನಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಚಸ್ಸತಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ; ಸರಿಗಮದನಿಸ 
ಅ; ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ದೇವರನಾಮ ಪಲ್ಲವಿ, ಅನುಪಲ್ಲವಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಅಥವಾ ಅನೇಕ 

ಚರಣಗಳೆಂಬ ಮೂರು ಭಾಗಗಳಿರುವ, ಕೃತಿಯನ್ನು ಮಾತು ಮತ್ತು ಥಾತುವಿನಲ್ಲಿ 

ಹೋಲುವ ಹರಿದಾಸರ ಹಾಡುಗಳಿಗೆ ದೇವರನಾಮವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಕೃತಿಯ 

ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಮೂಲವಾದುದು. ಕ್ರಿ. ಶ. ಹದಿನಾಲ್ಕನೆ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ನರಹರಿ 
ತೀರ್ಥರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಕನ್ನಡನಾಡಿನ ವ್ಯಾಸಕೂಟ ಮತ್ತು ದಾಸಕೂಟದ 

ಸಂತರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವ ದೇವರನಾಮಗಳು ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಇವೆ. ನಾಲ್ಕು 

ಪಾದಗಳಿರುವ ಚರಣಗಳೇ ದೇವರನಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ಕೆಲವಲ್ಲಿ ಹೆನ್ನೆರಡರವರೆಗೆ 

ಪಾದಗಳಿರುತ್ತವೆ. ಇಪ್ಪತ್ತನ್ನು ವಿರಾರಿದ ಚರಣಗಳುಳ್ಳ ದೇವರನಾಮಗಳೂ ಇವೆ. 
ಕೊನೆಯ ಚರಣದಲ್ಲಿ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರನ ಅಂಕಿತವಿರುತ್ತದೆ. ಭಕ್ತಿಯೇ ಇವುಗಳ 
ಮುಖ್ಯರಸ. ನೀತಿ, ತತ್ವ, ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಣೆ, ಆಚಾರಸಂಹಿತೆ, ಸ್ತುತಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, 

ವೈರಾಗ್ಯ, ಮುಮುಕ್ಸುತ್ತ, ಲೋಕರೀತಿವರ್ಣನ, ವೇದೋಪನಿಷತ್ತುಗಳ, ಶ್ರುತಿ 

ಸ್ಮೃತಿಗಳ, ಪುರಾಣೇತಿಹಾಸಗಳ ಸಾರವೇ ಇವುಗಳಲ್ಲಿದೆ. ನರಹರಿತೀರ್ಥ, 

ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು, ವ್ಯಾಸರಾಯರು, ಪುರಂದರದಾಸರು, ಕನಕದಾಸರು, ವೈಕುಂಠ 

ದಾಸರು, ವಾದಿರಾಜರು, ವಿಜಯದಾಸರು, ಜಗನ್ನಾಥದಾಸರು, ರಾಘವೇಂದ್ರ 

ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಪ್ರಸನ್ನ ವೆಂಕಟದಾಸರು, ಮಹೀಪತಿದಾಸರು, ಸುರಪುರದ ಆನಂದ 

ದಾಸರು, ಗೋಪಾಲದಾಸರು, ಮೋಹೆನದಾಸರು, ಹೆಳವನಕಟ್ಟೆ ಗಿರಿಯಮ್ಮ 

ಮುಂತಾದ ಪ್ರಮುಖರೂ ಇವರ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ನೂರಾರು ಇತರ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು 
ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಕೆ. ದಾಸಕೂಟವು ಇಂದಿಗೂ ಜೀವಂತವಾಗಿದ್ದು 

ಹಲವು ಆಧುನಿಕ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರು ಇಂದಿಗೂ ದೇವರನಾಮಗಳನ್ನು ರಚಿಸುತ್ತ 

ಬಂದಿದ್ದಾ ತ್ರೆ; 

ದೇವಮುಣಿ-_ಈ ರಾಗವು ೩೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಂಗೇಯ ಭೂಷಣಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಪದನಿಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಪಗರಿಸ 
ದೇವವುನೋಹರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಕ್ತ 

ಆ; ಸರಿ ಮಹಪದಶಥಿಸ 

ಅ: ಸಪನಿದನಿಪಮರಿಸ 
ಉಪಾಂಗರಾಗ : ರಿ, ಮ, ನಿ ಗಳು ಜೀವಸ್ವರಗಳು. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. 

ತ್ರಿಸ್ನಾ ಯಿರಾಗ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೫೫೧ 

ಆ: ಸಗಮಪನಿದನಿಸೆ 
ಅಃ ಸನಿದಶಿಷಮಗರಿಸ 

ದೇವಾರವರ್ಥನಿ- ಈ ರಾಗವು ಮಧ್ಯಯುಗದ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ 

ನೇರಿದ ಒಂದು ರಾಗ, ಇದು «ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರ'ವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ದೇವಾಳ-_ ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಸುಧಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ 
ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಉಪಾಂಗರಾಗ. 

ದೇವಾಶ್ರಮ-ಈ ರಾಗವು ೫೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಮನಶ್ರಮದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 
ಅ: ಸೆ ನಿದಮಗರಿಸ 

ದೇವುಡು ಅಯ್ಯರ್. ಪ್ರಸಿದ್ದ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರ ಕರೂರು ದಕ್ಷಿಣಾಮೂರ್ತಿ 
ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಬಂಧು ಮತ್ತು ಪಿಟೀಲು ವಿದಾ ಸಂಸರು) *ಗರ್ಭಪುರಿ' ಎಂಬ ಆಂಕಿತವಿರುವ 

ರಚನೆಗಳನ್ನು ಇವರಿಬ್ಬ ತೂ ಸೇರಿ ರಚಿಸಿದರು. ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ದೇವುಡು 

ಅಯ್ಯರ್ ಫಾತುವನ ನ್ದ ಒದಗಿಸಿದರು. ಕರೂರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚಿರಪ್ಪ ಳ್ಳಿ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಒಂದು ಸ 

ಹ ತ ಬಿ. (೧೮೯೯)--ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪನವರು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ 
ಆಯನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸಾವರ. ಇವರ ತಂದೆ ಬಿ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯನವರು ಸ್ವಯಂ 

ಸಂಗೀತಗಾರರು ಮತ್ತು ಭರತನಾಟ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರು ಆಗಿದ್ದರು. ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ 

ನವರಿಗೆ ಗಾಯನ ಮತ್ತು ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆಯಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರಕಿತು. 

ನಂತರ ತಿಟ್ಟಿ ನಾರಾಯಣ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು 

ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರನವರಲ್ಲಿ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂಬ ಇಜೆ ಯಿಂದ 

ಅವರ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಎದುರಿನಲ್ಲಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಕಟು ತನಿಟ್ಟಾವದ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ 

ದರು. ಇವರ .೨೨ನೆ ವಯಸಿ ಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕ ಕಜ ಜಾ ರಾಯ ಸಂದರ್ಭ 

ದಲ್ಲಿ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜಲತರಂಗನ್ನು, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನುಡಿಸಿದರು ಕೃಷ್ಣರಾಜ 
ಒಡೆಯರು ಯಾರಲ್ಲಿ ಪಾಠವೆಂದು ಕೇಳಿದಾಗ ಆಲ್ಲೇ ಕುಳಿತಿದ್ದ ಬಿಡಾರಂ 

ಕೃಷ್ಣಪ್ಪನವರನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನವರು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ಅಂದಿನಿಂದ 

ಇವರನ್ನು ಶಿಷ್ಯನನ್ನಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದರು ಜೀವೇಂದ್ರಪ್ಪ 

ನವರು ಹಿರಿಯ ಗಾಯಕರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವೀಣೆ, ಪಿಟೀಲು, ಗೋಟು 

ವಾದ್ಯ, ಜಲತರಂಗ್, ಸಿತಾರ್, ದಿಲ್ರುಬಾ ಮುಂತಾದ ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು 

ನುಡಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರವೀಣರು, ೧೯೫೩ರಲ್ಲಿ ಚೀಣಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸಾಂಸ್ತ್ರತಿ'ಕ ನಿಯೋಗದ 

ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಜಲತರಂಗ್ ವಾದ್ಯವನ್ನು 

ನುಡಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಸಂಗೀತ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು 
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೧೯೬೩ರಲ್ಲೂ, ಕೇಂದ್ರದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ೧೯೬೪ರಲ್ಲೂ ದೊರಕಿವೆ. ೧೯೭೧ರಲ್ಲಿ 
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಗಾಯನ ಸಮಾಜವು «ಸಂಗೀತ ಕಲಾರತ್ನ” ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನೂ, 

ಮಹಾರಾಜರು «€ಗಾನವಿಶಾರದ” ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನೂ ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು. 

ಇವಲ್ಲದೆ (ರಾಗಾಲಾಪನಚತುರ' ಮುಂತಾದ ಹಲವಾರು ಬಿರುದುಗಳು ಬಂದಿವೆ. 

ಇವಲ್ಲಜಿ ೧೯೭೨ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಇವರಿಗೆ "ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ 

ಪದವಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಗೌರವಿಸಿದೆ. 

ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ನವರು ಮಾರುತಿಯ ಪರಮಭಕ್ತರಾಗಿ ಸುಮಾರು ೪೮ ವರ್ಷ 

ಗಳಿಂದ ಹನಮಜ್ಜ ಯಂತಿ ಉತ್ಸವವನ್ನು ಮ್ಠ ಸೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿ 

ಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಬಿರುದಪ್ಪಿತ್ತು ಸನ್ಮಾನಿಸುತ್ತ 

ಬಂದಿದ್ದಾ ರೆ. 

ಇವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅನೇಕ. ಚಕ್ರಕೋಡಿ ನಾರಾಯಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಎ. ಬಿ. 

ರಮಾನಂದ್, ಎ. ಬಿ. ಉಮಾಪತಿ, ಪರಮಶಿವನ್, ಎಂ. ಎಸ್. ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿ, 

ಜಿ. ಆರ್. ದಾಸಪ್ಪ, ಎಂ. ಎಸ್. ರಾಮಯ್ಯ, ಪಿಟೀಲು ಶಿವರಾಮಯ್ಯ, 

ಎಂ. ಎಸ್. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಂ ಪುತ್ರರಾದ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ 

ಮುಂತಾದವರು ಇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖರು. 

ದೇವೇಂದ್ರ ಮುರುಡೇಶ್ವರ್--ಮುರುಡೇಶ್ವರರ ಜನ್ಮಸ್ಥಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮಸೂರ್, ಕಾರವಾರದ ಹೈಸ್ಕೂಲಿನ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ 
ನಂತರ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಸಂಗಕ್ಕೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಫಯಾಜ್ಖಾನ್, 

ಅಬ್ದು ಲ್ ಕರೀಂಖಾನ್ ಮುಂತಾದವರ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಪ್ರ ಭಾವಿತರಾಗಿ ಆರಂಭದ 

ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಮಾಸ್ಟರ್ ನವರಂಗ್ರವರಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಉಸ್ತಾದ್ ಅಹಮದ್ 

ಹುರ್ಸೇಖಾನರಲ್ಲಿ ತಬಲಾವನ್ನು ಕಲಿತು ಪ್ರವೀಣರಾದರು. ೧೯೪೧ರಲ್ಲಿ 
ಪನ್ನಾಲಾಲ್ ಘೋಷರ ವೇಣುವಾದನಕ್ಕೆ ಮಾರು ಹೋಗಿ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ 

ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಲಿತರು. ೧೯೫೦ರಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕಲಾವಿದ 

ರಾದರು. ಪನ್ನಾಲಾಲ್ರ ಅಳಿಯಂದಿರಾದರು. ನಂತರ ಮುಂಬಯಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ 

ಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಬಂದರು ಇವರ ಕೊಳಲು ವಾದನವು ತುಂಬುನಾದದಿಂದ 

ಇಂಪಾಗಿ ಮೈಮರೆಸುವಂತಹುದು. ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಸುಮಾರು ೫೮ ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. 

ದೇಶಕಾಕು- ಒಂದು ರಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯಸ್ವರದ ಛಾಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು 

ಆ ರಾಗದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಕಾಶಗೊಳಿಸುವ ವಿಧಾನ. 

ದೇಶಕಾರ್- ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾ ನಿ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವಭಟ್ಟನ ೨೦ ಥಾಟ್ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಳರಾಗ, 

ದೇಶಕಾರಿ - ಹನುಮಾನ್ ಮತದಂತೆ ಪುರುಷರಾಗವಾದ ಮೇಘರಾಗದ 

ಐದು ಶ್ರ್ರೀರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ರಾಗದ ಹೆಸರು. 
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ದೇಶಾಕ್ತಿರಿ-ಈ ರಾಗವು ೩೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶೂಲಿನಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ನೆಂದು ಗಾನವಿದ್ಯಾ ಪ್ರಕಾಶಿನಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮರಿಸ 
ಜೇಶಾಖ್ಯೂ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾರ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತಸಮಯಸಾರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಜೇಶಾವಾಳಿ- ಈ ರಾಗವು ೫೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ದೇಶಾಶಂ -ಪುರಾತನ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಆರು ಮುಖ್ಯ 

ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. 

ದೇಶಾಂಗರಾಗ --ಮಧ್ಯೆಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಾಷಾಂಗರಾಗಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ 
ಹೆಸರು. 

ದೇಶಿಕಾಚಾರ್ ವಿ. (೧೯೨೪)- _ದೇಶಿಕಾಚಾರ್ಯರು ಆಸ್ಚಾನ ವಿದ್ವಾಂಸ 
ರಾಗಿದ್ದ ಎಂ. ವೆಂಕಟೇಶ ಆಯ್ಯುಂಗಾರ್ಯರ ಪೆತ್ರನಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. 
ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ವೈಣಿಕರಾದ ವಿ. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರ ಕೆರಿಯ 

ಸಹೋದರ. ಹ ತಂದೆಯನರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ಮತ್ತು ವೀಣಾ 

ವಾದನವನ್ನು ವೈಣಿಕ ಪ್ರ ಪ್ರವೀಣ ವೆಂಕಟಿಗಿರಿಯಪ ನೃನವರಲ್ಲಿ ಕಲಿತರು. ಮೊಟ್ಟೆ 

ಫೊದಲು ಮೈ ಸೂರು ತ ಷ್ಥ ಜಯಂತಿ ಉತ್ಸ ವದಲ್ಲಿ ವಿದ್ವಾಂಸರಿದ್ದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 

ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ ಯಶಸ್ಸಿ] 'ಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಜಿ ಮೈಸ ಸೂರು, ಬೆಂಗಳೂರು, 

ಮದ್ರಾಸ್ ಮುಂತಾದ ಬಾ ನುಲಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ, ಬೆಂಗಳೂರು, ಬೊಂಬಾಯಿ, 
ದೆಹಲಿ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ತನ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಡಿಸಿ ಕೇರ್ತಿಶಾಲಿ 

ಗಳಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ನಾದಮಾಧುರ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಮನೋಧರ್ಮ, ಕುಶಲತೆಯಿಂದ 

ಕೂಡಿದ ನ್ವ ರಕಲ್ಪ ನೆಮು ಹಾದ ಇವರ ವೇಣುವಾದನದ ಪ್ರ ಮುಖ ಅಂಶಗಳು. 

ಇವರು ವೇಣುವಾದನದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ವಿಶಾರದರೋ ಅಂತೆಯ್ಲೇ ವೈಷಿಕರೂ ಆಗಿದ್ದಾ ರೆ. 
ಮೈಸೂರಿನ ಲಲಿತಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕೊಳಲು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆ 

ಸಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿ ದ್ಗಾ ರೆ. 

ಡೇಶಿತಿನ್ನ ರಿ ಸಂಗೀತರತತ್ಲಿಕರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ 
ಕನ ನ್ನರಿವಾದ್ಯ. 

ದೇಶಿನೀ-- ನಾರದನ ಸಂಗೀತಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಒಂದು ಪ್ರೀರಾಗ. 
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ದೇಶಖ--ಕ್ಂಸವಿಲಾಸವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ದೇಶರಂಜನಿ-_ಈ ರಾಗವು ಜನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಯಾಗಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮರಿಸ 

ದೇಶ ಲಗೌಡ--ಸಂಗೀತಸಮಯಸಾರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥೆದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಒಂದು ಔಡವರಾಗ. 

ದೇಶ ಲಂ---ತಿರುಪತಿಯ ತಾಳೃಪಾಕಂ ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರ (೧೫ನೆ ಶ.) 

ಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 
ದೇಶವರಾಳಿ-_ಒಂದು ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿರುವ ಗೀತ ಗೋವಿಂದದ ೨೦ 

ನೆಯ ಅಷ್ಟಪದಿಯ ರಾಗ. 

ದೇಶವಾಳ---ಗೌಡರಾಗದ ಒಂದು ಉಪಾಂಗರಾಗದ ಹೆಸರು. 

ದೇಶ್__ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ದೇಶ---ರಘುನಾಥನಾಯಕನೆ ಸಂಗೀತಸುಧಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 

ವಾಗಿರುವ ೨೦ ಶುದ್ಧರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಹೇಶದೇಶಾಖ್ಯ---ನಾರದನ ಸಂಗೀತಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 
ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗಾಂಗರಾಗ. 

ದೇಶಾಕ್ಷರಿ - ಭರತ ಶಾಸ್ತಿರಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಒಂದು ರಾಗ. 

ದೇಶಾಕ್ಕರಿ- ಪುರಾತನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಪಾಲ್ಟೆ ಯಾಳ್ನ ೨೧ 

ಜನ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. 

ದೇಶಾಕ್ಷಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ: ಸರಿಗಪದಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

° ಅ ೨೪ ಅ 

ಇದರಲ್ಲಿ ಗ ಗಗಗರಿ-ಸರಿಗರಿಸ-ಸೆನಿನಿದಸ ಎಂಬುದು ರಂಜಕ 

ಪ್ರ ಯೋಗ. ಸನಿದಪ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಕೈೈಶಿಕಿ ನಿಷಾದವು ಅನ್ಯಸ್ಟರವಾಗಿ ಬರುತ್ತದೆ. 

ಎರಡು ಪುರಾತನವಾದ ಪ್ರಾ ತಃಕೌಲದ ರಾಗ. ಹುಸೇನ ಗೀತ ಗೋವಿಂದದ 

೯ನೆ ಅಷ ತ್ವಪದಿಯನ್ನು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗುವುದು. ಈ ರಾಗವು ನಾರದನ 

ಸಂಗೀತಮುಕರಂದ ಮೆತ್ತು ಇತರ ಗ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 
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ದೇಶಿವುಂಖಾರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾರರಂಜನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದಕ್ಕೆ ದೇಶ್ವ ಮುಖಾರಿ, ಡೇಶಮುಖಾರಿ ಎಂಬ ಹೆಸರುಗಳಿವೆ. 

ಆ: ಸರಿಗರಿಗಮನಿದನಿಸ 
ಅ; ಸನಧಿದಮಪಗರಿಸ 
ದೇಶೀಪ್ರಬಂಧ--ದೇಶೀಸಂಗೀತದ ಒಂದು ಪ್ರಬಂಧೆ. 

ದೇಶೀರಾಗ--ದೇಶೀ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದ: ರಾಗ. 

ದೇಶೀಸಂಗೀತ- ಭಾರತದ ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರ ಚಲಿತವಿರುವ ಸಂಗೀತ 

ದೇಶೀಸಿಂಹಾರವಂ--ಈ ರಾಗವು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳಪದ ತಿಯಂತೆ 

೫೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. ಇದು ಹೇಮವತಿ ರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. ನ 

ದೇಶೀತಾಳೆಗಳು--ದೇಶೀ ಸಂಗೀತದ ತಾಳೆಗಳು. ಸಂಗೀತರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ದ್ಸದೇವನು ೧೨೦ ತಾಳಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. 

ಜೇಶಿಕಗೌರಿ--ಇದು ಡೀಶ್ಯಗೌರಿ ರಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. 

ದೇಶಿಕತೋಡಿ-- ಇದೊಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಪುರಂದರದಾಸರ *ಇದೀಗ 

ಭಕುತಿಯು? ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 

ದೇಶಿಕ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಕಾಶಿಕ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಅನಂತ ಭಾರತಿಯು 
(೧೮೪೫-೧೯೦೫) ದೇಶಿಕರನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಿರುವ ಕೀರ್ತನೆಗಳು. 

ದೇಶಿಕ ಬಂಗಾಳ- ಈ ರಾಗವು ಆನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮತೋಡಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 4 

ಆ: ಸರಿಗಪಮದನಿಸ 

ಅಃ ಸೆದಪಮಗರಿಸ 
ದೇಶಿಕ ದೇವಗಾನ-- ಭರತ ನಾಟ್ಟೀಯ ಶಾಸ್ತಿರಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ದೇಶೀ___ಪುರಾತನಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳನ್ನು ದೇಶಗಳೆಂದು 

ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು. ವವಧ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಲಿತವಿದ್ದ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ದೇಶೀ ಸಂಗೀತ 

ವೆಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ತನಗೆ ತಾನಾಗಿಯೇ ವಿಕಾಸಗೊಂಡಿತು. ಹೃದಯ 

ರಂಜಕ ಮತ್ತು ಜನರಂಜನೆಯು ಇದರ ಮುಖ್ಯಲಕ್ಷಣ. ಇಂದಿನ ದೇಶೀ ಸಂಗೀತವು 

ಕಲಾ ಸಂಗೀತದ ಸಾರವಾಗಿದೆ. ಮಾರ್ಗ ಸಂಗೀತವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಾಯನಕ್ಕೆ 

ಸಂಬಂಧಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ದೇಶೀ ಸಂಗೀತವು ಗೀತ್ಕ ವಾದ್ಯ, ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು 

ಒಳಗೊಂಡಿತ್ತು. ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗರಾಗಗಳು, 

ದೇಶೀರಾಗಗಳು, ಮಾರ್ಗತಾಳಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶೀತಾಳಗಳು, ಮಾರ್ಗ ಪ್ರಬಂಧಗಳು 

ಮತ್ತು ದೇಶೀ ಪ್ರಬಂಧಗಳು, ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಡೇಶೀ ರಾಗಗಳ ವರ್ಗೀಕರಣ 

ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ. ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲೂ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 
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ದೇಶ್ಯ ಆಂಧಾಳಿ-_ಈ ರಾಗವು ೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಥೇನುಕದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 

ದೇಶ್ಯಕೆಲ್ಯಾಚಿಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಛಕಲ್ಯಾಣಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪನಿಸ 

ಅಃ ಸದಪಮರಿಸ 

ದೇಶ್ಯ ಕನತಾಚ್---ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಗಮಪದನಕಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗಸ 

ದೇಶ್ಯ ಕಾನಡ- ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖುರಹೆರಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅಃ 'ಸನಿಪಗಾಮರಿಸ 
ದೇಶ್ಯ ಕಾಪಿ ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖುರಹೆರಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾ ನಿ ಕಾಪಿ ರಾಗವಾಗಿದೆ. 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದನಿಪಮಗರಿಸ 
ದೇಶ್ಯ ಕ್ರಿಯ--ದೇಶೀ ಪದ್ಧತಿಯ ತಾಳಗಳ ಅಂಗಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ 

ಕ್ರಿಯೆ. 

ದೇಶ್ಯಕ್ರಿಯಾಷ್ಟಕಗಳು-ತಾಳಾಂಗಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಎಂಟು ಬಗೆಯ 
ಕ್ರಿ ಯೆಗಳಾವುವೆಂದರೆ 

(೧) ಧ್ರುವಕ--ನಿಶ್ಶಬ್ದಕ್ರಿಯೆ 
(೨) ಸರ್ಪಿಣಿ-_ಬಲಗೈಯನ್ನು ಎಡಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದು 

(೩) ಕ್ರುಷ್ಯ- ಬಲಗೈ ಯನ್ನು ಎಡದಿಂದ ಬಲಕ್ಕೆ ಚಲಿಸುವುದು 
(೪) ಪದ್ಮಿನಿ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ 

ತರುವುದು. 

(೫) ವಿಸರ್ಜಿತ ಬಲಗೈ ಯನ್ನು ಬಲಕ್ಕೆ ಬೀಸುವುದು 
(೬) ವಿಸ್ತಿಪ್ತ -ಲೆಕ್ಟ್ವ ಮಾಡುತ್ತಾ ಕೈಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಮಡಿಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು 
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(೭) ಪತಾಕ ಅಂಗೈಯನ್ನು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿಟ್ಟು ಕೊಂಡು ಬಲಗ್ಗೆ ಸಿಯನ್ನು 
ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹ ಸ ವುದು” 

(೮) ಪತಿತ'ಮೇಲಕ್ಕೆ ತ್ತಿದ ಬಲಗೈ ಯನ್ನು ಕೆಳಕ್ಕೆ ತರುವುದು 
ಹಂ ಗಾನವ ರಾಗವು ನ ಮೇಳಕರ್ತ ನೀತಿಮತಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಪಸೆ 
ಅ: ಸನಿಸಪಮಗರಸ 
ದೇಶ್ಯಗ್ೌರಿ--ಈ ರಾಗವು ೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾನವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪನಿಸಿ 
ಅಃ ಸದ ವಿಸಮಗರಿಸ 

ದೇಶ್ಯ ಗೌಳ-- ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಸಪದಕಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಸರಿಸ 

ದೇಶ್ಯತೋಡಿ-- ಈ ರಾಗವು ೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮತೋಡಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಗಮಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ದೇಶ್ಯನಾಟಕುರಂಜಿ--ಈ ರಾಗವು ೫೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶ್ಯಾಮಲಾಂಗಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ, 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅಃ: ಸನಿಪದಪಮಗರಿಸ 
ದೇಶ್ಯ ನಾರಾಯಣಿ ಈ ರಾಗವು ೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ತಾನರೂಪಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪವಿಸ 

ಅ: ಸವನಿದನಿಪಮಗದರಿಸ 
ದೇಶ್ಯ ಬ್ಯಾಗ್-ಇದು ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಬೇಹಾಗ್ ರಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. 
ದೇಶ್ಯ ಬ್ಯಾಗೆಡ--ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಂಕಾರ ಧ್ವನಿಯ 

ಒಂದು ಚನ್ನನ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಮಗರಿಸ 
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ದೇಶ್ಯ ಜೀಗಡ--ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಂಕಾರ ದನಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗಮಪಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ದೇಶ್ಯ ಬಂಗಾಳ-_.ಈ ರಾಗವು ಆನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮತೋಡಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದನಿಸ 

ಅ”: ಸದಪಮಗರಿಸ 

ದೇಶ್ಯ ಮುನೋಹರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 

ದೇಶ್ಯವತಾರಂವ--ಈ ರಾಗವು ೫೪ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ವಿಶ್ವಂಭರಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸ ರಿ*3ಗಮಕಠಿಸ 

ಅ; ಸನಿಪಮಗದಿಸ 
ದೇಶ್ಯ ಮುಖಾರಿ ಈ ರಾಗವು ೨೫ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾರರಂಜನಿಯ 

ಒಂದು ಸ 

ಆ: ಸರಿಗರಿಗಮನಿದನಿಸೆ 

ಅ: ಸನಿದಮಪಗರಿಸ 

ದೇಶ್ಯೈಕೇಗಂಪ್ತಿ ಅಥವಾ ದೇಶ್ಯರೇವಗಂಪ್ತಿ ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆಯ 

ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ ಒಂದು ಜನ್ಮ ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದನವಿದಪಮಗಸ 

ದೇಶ್ಯಸಂಕೀರ್ಣಲಘಂ--ಒಂದು ಘಾತ ಮತ್ತು ೯ ಬೆರಳೆಣಿಕೆಯನ್ನು 

ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಲಘು. ಇದಕ್ಕೆ ವರ್ಣಲಘು ಎಂದು ಹೆಸರು. 

ದೇಶ್ಯಸುರಟ - ಈ ರಾಗವು ೬ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ತಾನರೂಪಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಮರಿಗಮಪದನಿ 
ಅಃ ಪಮುಗರಿಸನಿ 

ದೇಶ್ಯ ಶುದ್ಧ ಸಂಕೀರ್ಣ ಲಘಂ-- ಒಂದು ಘಾತ ಮತ್ತು ೧೫ ಬೆರಳೆಣಿಕೆ 
ಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಲಘು. ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ಣಾಟಕ ಲಘು ಎಂದು 
ಹೆಸರು. i 
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ದೇಶ್ಯ ಶ್ರೀ--ಈ ರಾಗವು ೫೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೇಮವತಿಯ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿದಸ 
ಅಃ ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ದೊರೆಸ್ವಾವಿು ಎಂ. ಆರ್. (೧೯೨೨) -. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿಯವರು 

ಕರ್ಣಾಟಕದ ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ ತಂದೆ ರಾಮಚಂದ್ರಯ್ಯ 

ಇವರು ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾ ಗಲೇ ಕಾಲವಾದುದರಿಂದ ಚಿಕ್ಕನ ದ್ರ ಹಳೇ ಮೈಸೂರಿನ ನಿ 

ಚೀಫ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ “ರಂಗಯ್ಯನವರ ಆಶ್ರ ಯದಲ್ಲಿ ಜೆಳಿಪೆರು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ 

ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕುತ್ತಿ ದ್ದಗಾ ತ್ರಾಮಾಭೋನ್' ರಿಕಾರ್ಡುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡನ್ನು ಹೇಳ 

ಆ ಹಾಡ.ಗಳನ್ನು ಶೀಟಯ ಮೂಲಕ ಅನುಕರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ೧೯೩೩ರಲ್ಲಿ 

ಪಲ್ಲಡಂ ಸಂಜೀವರಾಯರ ಶಿಷ್ಯ ನರಸಿಂಗರಾಯರ ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಶೀಟಿ ಹಾಕಿ 

ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಮ ಅವರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೇಣುವಾದನವನ್ನು 

ಕಲಿತು ೧೯೩೮ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಮ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ನಂತರ ಮದ್ರಾಸಿನ 

ಸಂಗೀತದ ಕಾಲೇಜಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಮ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಲವು ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದರು. ೧೯೫೨ರಲ್ಲಿ 

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಚೌಡೆಯ್ಯ ನವರ ಅಯ್ಯನಾರ್ ಕಲಾಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದರು 

೧೯೫೪ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಿಯೋಗದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ 

ಬಂದರು. ಇವರ ವೇಣುವಾದನದಲ್ಲಿ ಮಾಧುರ್ಯ, ಲಯಜ್ಞಾ ನ, ಉತ್ತಮ 

ಮನೋಧರ್ಮ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಇವರಿಗೆ ಶಿಷ್ಯರು ಅನೇಕ. 

ಜೊರೆಸ್ವ್ತಾಖು ಆರ್. ಎನ್. (೧೯೧೬)--ದೊರೆಸ್ಟಾಮಿಯವರು ಆನೇಕ 

ಖ್ಯಾತ ಸಂಗೀತಗಾರರ ಹುಟ್ಟೂರಾದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರುದ್ರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 

ಜನಿಸಿದರು. ಇವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಶಾರೀರವಿದ್ದುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಇವರ ತಂದೆ 

ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶತಾವಧಾನಿ ವೆಂಕಟಿರಾಮಯ್ಯನವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭದ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಕೊಡಿಸಿದರು. ನಂತರ ಬೆಟ ಸಿದಪುರದ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣರಾಯರಲ್ಲಿ ಕಲಿತು 

ಹೈಸ್ಕೂಲು ವಿದಾ ಭ್ಯಾಸವನ್ನು"” ಮುಗಿಸಿ ಚಿದಂಬರದ ಅಣ್ಣಾ ಮಲೆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾ 

ನಿಲಯದ ಸಂಗೀತದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೇರಿ, "ಸೇಲಂ ದೊರೆಸ್ವಾ ಖು 

ಅಯ್ಯೆಂಗಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಜು ಕಲಿತರು. ಆದರೆ ಶಾರೀರವು ಒಡೆದು 

ಹೋದುದರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದರು. ನಂತರ ಚೆನ್ನ ಕೇಶವಯ್ಯ ನವರಲ್ಲಿ 

ವೀಣಾವಾದನವನ್ನೂ, ಚಿಕ್ಕರಾಮರಾಯವರಲ್ಲಿ ಗಾಯನವನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ಕಲಿತು 

೧೯೩೯ ರಿಂದ ೧೨ “ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ವೆಂಕಟಗಿರಿಯಪ್ಪ ನವರಲ್ಲಿ ವೀಣೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ 

ಪಡೆದು ೧೯೪೨ರಲ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿದರು 

ನಂತರ ಆಕಾಶವಾಣಿಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೂ, "ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೂ 
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ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ನುಡಿಸಿ ಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ೧೯೪೭ರಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರಿನ ಆಸ್ಥಾನ 
ವಿದ್ವಾಂಸರಾದರು.. ೧೯೫೧ ರಿಂದ ೧೯೬೩ರ ವರೆಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ 
ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ, ನಂತರ ಮೈಸೂರಿನ ಲಲಿತಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲೂ ವೀಣೆ ಪ್ರಾಧ್ಯಾನಕ 
ರಾಗಿದ್ದು ಅನೇಕ ಶಿಷ್ಯರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಫಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾ ರೆ. ಇವರ ವಾದನದಲ್ಲಿ 

ಹಿತವಾದ ವಿಖಾಟು, ರಾಗವಿಸ್ತಾರ, ಉತ್ತಮವಾದ ಸ್ವರಕಲ್ಪನೆ, ಆಹ್ಲಾದಕರ 

ಶೈಲಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಇವರು ವಾಗ್ಗೇಯಕಾರರಾಗಿ ಹಲವು ಬಗೆಯ 

ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಬಿರುದುಗಳಲ್ಲಿ “ವೈ ಣಿಕವಿದ್ಯಾವಾರಿಧಿ? 

ಒಂದು 

ದ್ವಂದತಾಳ--ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೧೨೦ 

ದೇಶೀತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಳ. ಎರಡು ಲಘು, ಮೂರು ಗ.ರು, ಒಂದು ಲಘು, 

ಒಂದು ಪ್ಲುತ ಇದರ ಆಂಗಗಳು. 

ದ್ವಂಡೋತ್ತ ಅಲ-ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆ: ಸಗಮಹ ಪಿ ಸ 

ಅಃ ಸನಿಪದಪಹಮಗರಿಸ 

ಧ್ವಜೋನ್ನತಈ ರಾಗವು ೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ಶೆ 

ಆ: ಸರಿಗಮದಫಿಸ 

ಅಃ ಸಪಮಗರಿಸ 
ದ್ವಯಾನುಗ--ಗಾಯನೆ ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳೆರಡಕ್ಟ್ರೂ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವಾಗಿ 

ಉಸಯೋಗಿಸುವ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯಕ್ಕೆ ದ್ವಯಾನುಗ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದಕ್ಕೆ 
ಉಭಯಾನುಗ ಎಂದು ಶಿಲಪ್ಪದಿಕಾರಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ 
ಕ್ಷತವಾದ ಅಡಿಯಾರ್ಕೃನಲ್ಲಾಂ್ ಹೆಸರಿಸಿದ್ದಾ ಷೆ. ಶಾರ್ಜ್ಯ್ಯಡೇವನು ಸಂಗೀತ 
ರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ 
ಈ ರೀತಿ ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾ ನೆ... 

(೧) ಸುಖಂ--ತನಿಯಾಗಿ ನುಡಿಸುವ ವಾವ್ಯ. ಉದಾ; ವೀಣೆ 
(೨) ಗೀತಾನುಗಂ ಗಾಯನಕ್ಕೆ ಪಕ್ಷವಾದ್ಯವಾಗಿ ನುಡಿಸಲ್ಪಡುವ ವಾದ್ಯ. 

ಉದಾ : ಪಿಟೀಲು. 

(೩) ಸೃತ್ತ್ಯಾನುಗೆಂ-.-ನೃತ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಕ್ವವಾದ್ಯವಾಗಿ ಸುಡಿಸಲ್ಪಡುವ ವಾಷ್ಯ 
ಉದಾ : ಕೊಳಲು. 

(೪) ದೃಯೊಾಸುಗಂ--ಗಾಯನ ಮತ್ತು ನೃಶ್ಯಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಪಕ್ಕನಾಜ್ಯ 
ವಾಗಿ ನುಡಿಸಲ ಡುವ ವಾದ್ಯ. ಉದಾ; ಮೃದಂಗ, ತಬಲ, 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಹಿಕ ಕೋಶ ೫೬೧ 

ದ್ವ ತಚೆಂತಾಮಣೆ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿಪದಮಗರಿಸ 
ದ್ರೆ 8ತೌನಂದಿಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಸ 

ಅ: ಸರಧಿದನಿಪಮರಿಸ 

ದ್ವೈತಪರಿಪೂರ್ಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನೀ 
ಆಃ ದಪಮರಿಮಗಸ 

ಧ-ಧರ್ಮ, ಕುಬೇರ, ಬ್ರಹ್ಮ, ಚತುರ್ಮುಖ, ಧನ್ವಂತರಿ, ಘಟ, ಕಲಶ, 

ಧ್ಯಾನ, ದ್ವನಿ, ಮನು, ಇಂದ್ರ, ಧನ, ಮನೆ, ಧಾನ್ಯ ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ಧತಕಾಂದ--ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಾೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಗಮನಿದನಿಸ 

ಅ; ಸದಪಮರಿಸ 
ಧತ್ತಾ ತಾಳೆ-ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೧೨೦ ದೇಶೀತಾಳಗಳಲ್ಲಿ 

ಒಂದು ತಾಳ. ಎರಡು ಲಘು, ಎರಡು ದ್ರುತ, ಒಂದು ಲಘು, ಒಂದು ಗುರು ಇದರ 

ಅಂಗಗಳು. 

ಧನಕ್ರಿ ಯಧಾತು---ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿದಸ 

ಅಃ ಸದಪಮಗರಿಸ 

ಧನಕೋಟಿ ಅಮ್ಮಾಾಳ್--ಇವರು ಈ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದ 
ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಸಂಗೀತ ವಿದುಹಿ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕಾಂಚೀಪುರವು ಇವರ 

'ಜನ್ಮಸ್ಥ ಳ., ಇವರ ಶರೀರವು ಬಹೆಳ ಸೊಗಸಾಗಿತ್ತು. ಕಾಂಚೀಪುರದ 

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವವಾದ್ಯ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬಹು ಆಸಕ್ತಿಯಿದ್ದಿ ತು. 
ಧನಪಾಲಿನಿ--ಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮಪಮಪಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಪಮದಮಗರಿಸ 
ಧನಾಸರಿ--ಚತುರ್ದಂಡಿ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂಡು ದೇಶೀರಾಗ, 

ಧನಾಸಿ-- ಧನ್ಯಾಸಿರಾಗದ ಒಂದು ಹೆಸರು. 

ಧನಾಶ್ರೀ-ಭರತ ನಾಟ್ಟಯ ಶಾಸ್ತಿರಂಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 

ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ನಿಸಗಮಪರಿಸ 

ಅ: ಸವನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರ €ಧೀಂತನನ' ಎಂಬ ತಿಲ್ಲಾ ನವು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ. 

ಧನ್ನ್ನಾಸಿ--ಧನ್ನಾಸಿ ರಾಗದ ಮತ್ತೊಂದು ಹೆಸರು. ಸಂಗೀತರತ್ನಾ'ಕರ 

ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಧನ್ಯಾಸಿ-..ಈ ರಾಗವು ಆನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮತೋಡಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಔಡವ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಗಾಂಧಾರ, ಫಿಷಾದಗಳು ಜೀವಸ್ತರಗಳು 

ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಸ್ವರಗಳು. , ಪನೀಸದಾಪ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಾರ. 
ತ್ರಿ ಸ್ಥಾಯಿರಾಗ. ಮಂಗಳಕರವಾದ ರಕ್ತಿರಾಗ. ಶ್ಲೋಕಗಳು, ಪದ್ಯಗಳು ಮತ್ತು 

ವಿರುತ್ತಗಳನ್ನು ಹಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ರಾಗ. ಗೇಯನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯ 

ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾತಃಕಾಲದ ರಾಗ. ದೀನರಸ 
ಮತ್ತು ಕರುಣರಸ ಪ್ರ ಧಾನವಾದ ರಾಗ. ಈ ರಾಗದ ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ 

ರಚನೆಗಳು 

ಲಕ್ಷಣಗೀತೆ --ಜಯಕರುಣಾ ಎ-ಧ್ರುವತಾಳ-.. 

ಪದವರ್ಣ ---ನೆನರುಂಚಿ —ಅಟ್ಟತಾಳ —~ವೀಣಾ 
ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್ 

ಏಮಗುವಾ ಆದಿ ಮೈಸೂ ರು 

ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ 
ಕೃತಿ —ನೀಚಿತ್ತಮು — ಛಾಪು —ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಸಂಗೀತಜ್ಞಾನಮು ಆದಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 
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ಧನ್ಯಕೃ ತಿ ಪುರಾತನ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೧೨ 

ಕ್ರಿಯಾಂಗ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಧಮರ*--ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಬಾಲಲೀಲೆಗಳ ವಿಷಯವುಳ್ಳ ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನೀ 

ಸಂಗೀತದ ಹಾಡುಗಳು. 

ಧರ್ಮಪುರೀಶ--ಜಾವಳಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದ ಧರ್ಮಪುರಿ 

ಸುಬ್ಬರಾಯರು ಬಳಸಿರುವ ಅಂಕಿತ. 

ಧರ್ಮಪ್ರಕಾಶಿನಿ -ಕಈ ರಾಗವು -೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರನಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸಿ 
ಅ: ಸದಮಗರಿಸ 
ಧರ್ಮುವತಿ- ಈ ರಾಗವು ೫೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ ಅಂದರೆ ೧೦ನೆ ದಿಶಿ 

ಚಕ್ರದ ೫ನೆಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸಠಿದಪಮಗರಿಸ 

ರಾಗಾಂಗರಾಗ. ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ, ಪ್ರತಿಮದ್ಯಮ, 

ಚತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿನಿಷಾದವು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಥಾ ನಗಳು. ರಿಷಭ, 

ಗಾಂಧಾರ, ನಿಷಾದಗಳು ರಾಗಭಾಯಾ ಮತ್ತು ಜೀವಸ್ವರಗಳು. ರಿಷಭ, ಮಧ್ಯಮ 

ಮತ್ತು ನಿಷಾದಗಳು ನ್ಯಾಸಸ್ವರಗಳು ಕರುಣ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ 

ಾಇರ್ವಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಮನೋಹರವಾದ ರಾಗ. ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರ 

«ಪರಂಧಾಮವತೀ,? ತಿರುಮೋಟ್ರ ಯೂರು ತ್ಯಾಗಯ್ಯುರ್ರವರ "ದಾತವು ನೀವೇಗಾಕ', 

ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣನವರ ಆದಿತಾಳದ «ತರಮುಗಾದುರ' ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ವಾಸುದೇವಾ 

ಚಾರ್ಯರ ರೂಪಕತಾಳದ «ಭಜನ ಸೇಯರಾದಾ' ಎಂಬುವು ಈ ರಾಗದ ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ 
ಕ ತಿಗಳು. 

ಧರ್ಮಸೇನ--ತೇವಾರಂ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಹಾಡಿರುವ ಅಪ್ಪರ್ ಜೈನ 
ಮತವನ್ನ ವಲಂಬಿಸಿದಾಗ ಪಡೆದ ಹೆಸರು. 

ಧವರ್ತಾಣಿ-_ಈ ರಾಗವು ೪೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧವಳಾಂಬರಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸಥಿದಮಗರಿಸ 

ಧರ್ಮಿಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಧೆನಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದಫಥಿಸ 

ಅಃ ಸನಿಷಮದಮಗರಿಸ 
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ರಾಮಾಭಿರಾಮಮುನಸು —ಆದಿ — ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಧ್ಯಾನಮೇವರ ಮೈನ ಆದಿ — ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಶ್ಯಾಮಸುಂದರಾಂಗ ರೂಪಕ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಶ್ರೀರಾಮದಾಸದಾಸೋಹಂ —ಛಾಪು —ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಮಾಮಕೇರ್ತನೆ ಅನುದಿನ ಮಾಳ್ಟಗೆ ಆದಿ — ಪುರಂದರದಾಸರು 

ಮಾನಲೋಚಕಿ —ಆದಿ ಎ ಶ್ಯಾಮಾಶಾ ಸ್ತ್ರಿ 

ಪರದೇವತೆ —ಆದಿ ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ 

ದೀಕ್ಷಿತರು 

ಎವರುನ್ನಾರು ಆದಿ —ನೀಣಾ 

ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯುರ್ 

ಜಪಾಕುಸುಮ —ರೂಪಳಕ —ಮುತ್ತಯ್ಯ 

ಭಾಗವತರು 

ಸರಿಪಾಹಿಮಾಂತ್ರೀಹೈಹೀಕೇಶ —ತ್ರಿಪಟ - ಮೈಸೂರು 

ವಾಸುದೇವಾಚಾರ್ಯ 

ಅಷ್ಟೆ ಪದಿ. ತವಕರಕಮಲ —ಆದಿ ಜಯದೇವ 

ಧನ್ಯಾಸಿಕಾ---ಸೋಮನಾಥನ ರಾಗವಿಬೋಧೆವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ 

ಧನ್ಯಾಸಿ ರಾಗದ ಹೆಸರು. 

ಧನಿ (ಮೇಳ)-- ಇವು ೭೨ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದ 
ದ್ವಿತೀಯ ಮೇಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ವರಸಂಜ್ಞಾ ಕರಗಳು. ಥ ನಿ ಶುದ್ಧ ಧೈವತ ಮತ್ತು 

ಕೈಶಿಕಿ ನಿಷಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಧನ್ವಿ_-ಕಮಾನಿನಿಂದ ಮುಡಿಸಲಾಗುವ ತಂತೀವಾದ್ಯಗಳು. 

ಧನ್ನಿಜ--ಕಮಾನಿನಿಂದ ನುಡಿಸಲಾಗುವ ತಂತೀವಾದ್ಯಗಳಿಂದ ಹೊರಡುವ 

ನಾದ. 

ಧ.__-ನು (ಮೇಳೆ) ಎ ೭೨ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಚಕ್ರದ 
ಮೂರನೆಯ ಮೇಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸ್ವರಸಂಜ್ಞೆ . ಇದು ಶುದ್ಧಥೈ ವತ ಮತ್ತು 

ಕಾಕಲಿನಿಷಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಧನುಪ್ರಿಯ--ಈ ರಾಗವು ೬೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧಾತುವರ್ಧೆನಿಯ ಒಂದರಿ 

'ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪದಮಗರಿಸೆ 

ಧನುರ್ಮೀಣಾ--ಇದು ಕಮಾನಿನಿಂದ ನುಡಿಸಲಾಗುವ ಒಂದು ತಂತೀವಾದ್ಯ. 

ಇಂದಿನ ಪಿಟೀಲನ್ನು ಹೋಲುವ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ವಾದ್ಯ. 
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ಧರಪಲ್ಲವ ಈ ರಾಗವು ೬೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮೇಚಕಲ್ಯಾ ಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಗಪನಿಸೆ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮಗಮನರಿಗರಿಸ 
ಧರಣಿಪ್ರಿ ಯು... ಈ ರಾಗವು ೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ತಾನರೂಸಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 
ಆ: ಸರಿಗದನಿಸ 

ಅ: ಸೆನಿದಗರಿಸ 
ಧರಣೆಿವುನೋಹರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಷಸ 
ಅ: ಸವನಿದನಿಪಮಗಮರಿಸ 
ಧವಳಾ(೧) ಸೋಮನಾಧ ವಿರಚಿತ ರಾಗವಿಬೋಧೆವೆಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಈ 

ರಾಗವು ಶ್ರೀರಾಗ ಮೇಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗವೆಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

(೨) ೪, ೬ ಅಥವಾ ೮ ಪಾದಗಳಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಪ್ರಬಂಧ. ಇದನ್ನು 

ವಿವಾಹ ಮುಂತಾದ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. 

(೩) ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಮಾದ್ಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ಕಾಡಲಾಗುವ ಗಾಯನದ ಒಂದು ಅಂಶ. 

ಧವಳೆಕೇಸರಿ--ಈ ರಾಗವು ಆನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮತೋಡಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸಥಿಪಮಗಸ 
ಇಲ! —ಈ ರಾಗವು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪದ್ಧ ತಿಯಲ್ಲಿ ೪೯ನೆ ಮೇಳರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸಠಿದಪಮಗರಿಸ 

ರಾಗಾಂಗರಾಗ. ಆರೋಹಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಾದವರ್ಜ್ಯ. ಶೋಕರಸಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಗ. 

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿದೀಸ್ರಿತರ *ಶೃಂಗಾರಾದಿ ನವರಸ'ವೆಂಬ 
ಸ್ಸ ತಿಯು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿಸಿ. 

ಧವಳಾಂಗಿ-(೧) ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯತಾಮಾಳವ 

ಗೌಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪಸ 

ಅಃ ಸ ನಿದಷಮಗರಿಸ 
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(೨) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವು ೪೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧವಳಇಂಬರಿಯ 
ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ. | 

ಆ: ಸಮಗಮಪದನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಧವಳಾಂಬರಿ--ಈ ರಾಗವು ೪೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. 

ಆ; ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಚಕ್ರದ ಮೊದಲನೆಯ ರಾಗ. ರಾಗಾಂಗರಾಗ. ಶುದ್ಧರಿಷಭ, ಅಂತರ 

ಗಾಂಧಾರ, ಪ್ರತಿಮಧ್ಯಮ್ಮ ಶುದ್ಧ ಧೈವತ, ಶುದ್ಧ ನಿನಾದವು ಈ ರಾಗದ 

ಸ್ವರಸ್ಥಾನಗಳು.  ಷಡ್ಡಸ್ವರವು ಗ್ರಹೆ, ಅಂಶ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಸಸ್ಟರ. ದೀನರಸ 
ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಗ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ತ್ರಿ ಸ್ಥಾಯಿರಾಗ. ಮಹಾವೈ ದ್ಯನಾಥ 

ಅಯ್ಯರ್ರವರ ೭೨ ಮೇಳರಾಗ ಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗ ಬರುತ್ತಜಿ. ಕೋಟೀಶ್ವರ 

ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿಯನ್ನು 

ರಚಿಸಿದಾ ರೆ. 

ಧೆವಳವಾಹಿನಿ “ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭ್ಛೆ ರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಸನಿಸೆ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಧವಳಸರಸೀರುಹ--ಈ ರಾಗವು ೪೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಭವಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆ: ಸರಿಗಮದಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಧವಳೆಹಂಸಿ-.ಈ ರಾಗವು ೫೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸಿಂಹೇಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆಮದ 

ಒಂದು ಜನ್ನರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಧ್ವಜಕ್ರಿಂರರಾ--ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ೆ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಸ 

ಅ; ಸಥಿಷಮಗಮನರಿಗರಿಸ 
ಧ್ವಜೋನ್ಮತ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆಃ ಸರಿಗಮದನಿಸೆ 
ಅಃ ಸಪಮಗರಿಸ 
ಧ್ವನಿ---ದತ್ತಿಲಂ ಎಂಬ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಎಂಬ 

ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ೨೨ ಶುತಿಗಳು ಎನ್ನು ವುದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ೨೨ 
D ತ ಚ ಧ್ವನಿಗಳು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 

ಧಾಟವಮಂಂಜರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿ 
ಅಃ ಸೆನಿಪಮರಿಸ 

ಧಾತಂ- ಸಂಗೀತ ರಚನೆಯ ಸಂಗೀತ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಧಾತು ಎಂದು ಹೆಸರು. 
ಮಾತು ಎಂದರೆ ರಚನೆಯ ಸಾಹಿತ್ಯಭಾಗ. 

ಧಾತುಪ್ರಿಯ- ಈ ರಾಗವು ೬೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಪಮಪದಸೆ 
ಅಃ ಸೆನಿದಪಮಗಮರಿಸ 
ಧಾತುಪಂಚವಂ- ಈ ರಾಗವು ೬೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧಾತುವರ್ಧೆನಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿಪಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಗಮರಿಸ 
ಧಾತುವುನೋಹರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳ ಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. pe 

ಆ: ಸಪಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ಧಾತುವರ್ಧವಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

೧೨ನೆ ಆದಿತ್ಯ ಚಕ್ರದ ಮೂರನೆಯ ಮೇಳ. ರಾಗಾಂಗರಾಗ ಷಟ್ಶ್ರುತಿರಿಷಭ, 

ಅಂತರ ಗಾಂಧಾರ, ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ, ಶುದ್ಧ ಧೈವತ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿನಿಷಾದವು 

ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಲಾನಗಳು. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ಮತ್ತು ಶ್ಲಂಗಾರ ಮತ್ತು ವೀರರಸ 

ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಾಗ. ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಗೀತೆ, ಕೋಟೀಶ್ವರ ಆಯ್ಕರ್ 
ಮತ್ತು ಬಾಲಮುರಳಿಕೃಷ್ಣ ರಚಿಸಿರುವ ಒಂದೊಂದು ಕೃತಿಗಳಿವೆ. ಮಹಾವೈ ದ್ವನಾಥ 

ಅಯ್ಯರ್ರವರ ೭೨ ಮೇಳ ರಾಗಮಾಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವು ಬರುತ್ತದೆ. 
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ಧಾರ್ತಿ- ಈ ರಾಗವು ೬೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 
ಅ; ಸನಿದಪಮರಿಸ 

ಧಾವಮಾುರಂಜನಿ- ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಾಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿದಸ 
ಅಃ ಸದಮಪಮರಿಗಸ 
ಧಾವಾವತಿ- ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೫೯ನೆ ಮೇಳದ ಹೆಸರು. 

ಇದು ಮೇಳಕರ್ತ ಧೆರ್ಮವತಿ ರಾಗವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಧಾಳಿವರಾಳಿ - ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೩೯ನೆ ಮೇಳದ ಹೆಸರು. 

ಧಿ-_(೧) ತಧಿತೊಂನ ಎಂಬ ಜತಿ ಅಕ್ಷರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನೆಯದು. 

೨) ಸ್ವರಸಪ್ತಕದಲ್ಲಿ ಧಿ ಎಂಬುದು ಚತುಶ್ರುತಿ ಥೆ.ವತ ಸ್ಥರದ ಸಂಜಾ 

ಜು... ಹ si 
(೩) ೨೨ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಧಿ ಎಂಬುದು ದ್ವಿಶ್ರುತಿ ಧೈವತವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 
ಧಿ--ನಿ (ಮೇಳೆ) ೭೨ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದ 

ನಾಲ್ಕನೆಯ ಮೇಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಜ್ಞಾ ಕ್ಷರ. ಚತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತ ಮತ್ತು 

ಕೈಶಿಕಿ ನಿಷಾದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಧಿ-ನು (ಮೇಳ) —೬೨ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದ 

ಐದನೆಯ ಮೇಳವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಸಂಜ್ಞಾ ಹರ. ಧಿ-ನು ಎಂಬುದು ಚತುಶ್ರುತಿ 

ಭ್ಲೆವತ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿ ನಿಷಾದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಧೀಕರುಳಕೆ--ಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಚತುಸ್ತರ ವಕ್ರ ಆರೋಹೆಣವಿರುವ ಒಂದು ಅಪರೂಪ ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮರಿಮಗಮದಪನಿದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಧೀಮತಾಳ--ಹಿಂದೂಸ್ಥಾನಿ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ತಾಳ. ಇದಕ್ಕೆ 

ಆ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆದಿತಾಳವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಧೀರ--ಸಂಕೀರ್ಣ ಜಾತಿ ಅಟತಾಳದ ಹೆಸರು. ಇದರ ಒಂದಾವರ್ತಕ್ಕೆ 
ವಿ೨ ಅಕ್ಷರಕಾಲ. 

ಧೀರಕಳಾ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಅ: ಸ 

ಅಆ; ಸ 

ರಿಗಪನಿದಸ 
ನಿದಪಮಗರಿಸ 
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ಧೀರಾಕಾರಿಈ ರಾಗವು ೫೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧರ್ಮವತಿಯ ಒಂದು 
'ಚನ್ಯರಾಗನ. 

ಆ ಸರಿಗಮಪದರನಿಸ 
ಅ: ಸದೆನಿಪಮಗರಿಸ 
ಧೀರಕುಂತಳಿ- ಈ ರಾಗವು ೫೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧರ್ಮವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಥೀರಮತಿ(೧) ಈ ರಾಗವು ೧೩ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಯಕಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದ 'ಜವ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 
ಅ: ಸದಮರಿಗರಿಸ 
(೨) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾ 

ಭರಣದೆ ಜನ್ಯಪಾಗಿದೆ. 

ಆಃ ಸಗರಿಗಮಪಮನಿದಸ 
ಅ; ಸನಿಪಷದಸಪಮಗರಿಸ 
ಧೀರಸ್ವರೂಪಿಣಿ (ಧೀರಸ್ಪರೂಪಿ)-_-ಈ ರಾಗವು ೪೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ 

ಧವಳಾಂಬರಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಧೀರಶಂಕರಾಭೆರಣ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗ. ಜನೆ ಬಾಣ 

ಚಕ್ರದ ೫ನೆಯ ರಾಗ. ಚತುಶ್ರುತಿರಿಷಭ, ಅಂತರಗಾಂಧಾರ ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ 

ಚತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿನಿಷಾದವು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಸಾ ನಗಳು. ಅನೇಕ 

ಜನ್ಯರಾಗಗಳಿರುವ ರಾಗಾಂಗರಾಗ.  ಸರ್ವಸ್ವರ ಗಮಕವರಿಕರಕ್ತಿರಾಗ. ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ 

ಗಳೂ ರಾಗಛಾಯಾ ಸ್ವರಗಳು. ಸರ್ವರಸ ಪೋಷಿತ, ಸುಂದರ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪ್ತಿ 

ಯುಳ್ಳ ರಾಗ. ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ 
ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕ ರಾಗ ಹಿಂದೂಸ್ಸಾನೀ ಸಂಗೀತದ ಬಿಲಾವಲ್ 

ರಾಗವನ್ನು ಹೋಲುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಚೀನ ತಮಿಳು ಸಂಗೀತದ ಪಳವರ್ 'ಪಂದುರಂ ಎಂಬ 

ರಾಗದಂತಿದೆ. ಕರುಣ ಮತ್ತು ಶೃಂಗಾರರಸ ಪ್ರಧಾನ ರಾಗ. ತ್ರಿಸ್ಮಾಯಿರಾಗ, 

ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಜರ್ ಡಯಟೋನಿಕ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಎಂಬುದಕ್ಕೂ ಈ 

ರಾಗಕ್ಟೂ ಸಾಮ್ಯವಿದೆ. ಈ ರಾಗದ ರಿಷಭ, ಗಾಂಧಾರ, ಪುಥ್ಯೈಮ, ಪಂಚಮ 

ಮತ್ತು ಧೈವತ ಮೂರ್ಛನಗಳು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯ, ತೋಡಿ, ಕಲ್ಯಾಣಿ, 
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ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಮತ್ತು ನಠಭೈರವಿ ರಾಗಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಾ 
ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಗ್ಲೆ €ಯಕಾರರ ರಚನೆಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಸಂಗೀತ ರಚನೆಗಳು 
ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿವೆ. ಈ ರಾಗದ ರಚನೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಷಡ್ಡ, ರಿಷಭ, 
ಗಾಂಧಾರ, ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಪಂಚಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತ ವೆ. ಈ ರಾಗದ 
ಕೆಲವು ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಚನೆಗಳು 

ಗೀತೆ ಎ ಆರೆದಶರಥ —ಸಿಂಹೆನಂದನ 

ವರ್ಣ ಸಾಮಿನಿನ್ನೇ ಆದಿ — ವೀಣಾ 

ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್ 

ಚಲಮೇಲ ಆಟ ಎಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ 

ಮಹಾರಾಜ 

ಪರವರ್ಣ -- ಮನವೀ — ಆದಿ —ಪೊನ್ನ ಯ್ಯ ಪಿಳ್ಳೈ 
ಕೃ ತಿ ಎಂದುಕು ಹೆದ್ದ ಲ —ಆದಿ ಎ-ತ್ಯಾಗುಾಣಜರು 

ಎದುಟಿ ನಿಲಚಿತೆ ಆದಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಸ್ವರರಾಗ ಸುಧಾ ಆದಿ — ಿಗರಾಜರು 

ಚೂರ ಬ ಆದಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಏಮಿನೇರಮು —ಆದಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಸುಂದರೇಶ್ವರುನಿ ಆದಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಮನಸುಸ್ವಾಧೀನ —ಛಾಪು —ತ್ಯಾಗರಾಜರು 
ಭಕ್ತಿಭಿಸ್ತ ರೂಪಕ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 
ಬುದ್ಧಿ ರಾಡು ಛಾಪು ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಎಂದುಕಿಚಲಮು —ಛಾಪು ತ್ಯಾಗರಾಜರು 

ಬಾಗುವಿರಾರಗಮು ರೂಪಕ ತ್ಯಾಗರಾಜರು 
ಅಕ್ಷಯಲಿಂಗನಿಭೋ —ಛಾಪು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ 

ದೀಕ್ಷಿತರು 
ಪೋಗದಿರೆಲೊ ರಂಗ --ಛಾಪು — ಪುರಂದರದಾಸರು 
ಬಾಗುವಿಶಾರಗಮ ರೂಪಕ -ಎವೀಣಾ 

ಕುಪ್ಪ ಯ್ಯರ್ 
ಮಹಿಮತೆಲಿಯ —ರೊಪಕ ಆನ ಯ್ಯ 
ನಯತಿವಯತಿ ಆದಿ ಎಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ 

ಮಹಾರಾಜ 
ಸರೋಜದಳನೇತ್ರಿ ಆದಿ —ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತ್ರಿ 
ಜೀವ ಮಾನನೇತ್ರಿ — ಆದಿ --ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ರ್ರಿ 
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ಶ್ರೀಹೆರಿಪಾದ ಆಟ —ತಾಳ್ಳಪಾಕಂ 

ಚಿನ್ನಯ್ಯ 

ಸಹೆಜಗುಣರಾಮ — ಅದಿ —ಮುತ್ತ ಯ್ಯ 

ಭಾಗವತರು 

ಚಂದ್ರರೇಖಾವಿಭೂಷಿತೇ —ಆದಿ —ಮುತ್ತಯ್ಯ 

ಭಾಗವತರು 

ನನ್ನು ಜ್ರೋಚುಟಕೆವರುನ್ನಾರು — ತ್ರಿಪುಟ --ಮೈ ಸೂರು ವಾಸು 

ದೇವಾಚಾರ್ಯ 

ದಾಮೋದರಮನಿಶಮಾಶ್ರ ಯೇಹಂ ತ್ರಿಪುಟ --ಮೈ ಸೂರು ವಾಸು 

ದೇವಾಚಾರ್ಯ 

ನೀದಯ ಎಟುಲ ಗಲ್ಲುನೋರಾಮ ತ್ರಿಪುಟ ಮೈಸೂರು ವಾಸು 

ದೇವಾಚಾರ್ಯ 

ಪದ-. ಚಲ್ಲನಾಯನು — ತ್ರಿಪುಟ ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ 

ಎವ್ವೃಡೆ ಭಾಮ --ಮಿಶ್ರ ಲಘು ಸ್ಟೇತ್ರಜ್ಞ 
ದಾರಿನಿಜೂಚುಚುನ್ನದಿ — ಛಾಪು —ಮೂವ್ವಲೂರು 

ಸಭಾಪತಿ ಅಯ್ಯರ್ 

ಸ್ವರಜತಿ ಸಂಕೀರ್ಣಜಾತಿ — ತ್ರಿಪುಟ ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ 

ತಿಲ್ಲಾನ ನಾದಿರಿ ನಾದಿರಿ --ಆದಿ — ವೀಣೆ ಶೇಷಣ್ಣ 

ಧೀರಸಾವೇರಿ-.ಈ ರಾಗವು ೬೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧಾತುವರ್ಧನಿಯ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. _ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದವನಿಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 

ಧೀವಕ್ರಿಯ-ಈ ರಾಗವು ೪೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೆವಳಾಂಬರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಮಪದಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಧೀಷಣಾರತಿ-_ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. ತ 

ಆಃ ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪದಮರಿಸನಿದನಿಸ 
ಧುನ್--ಹಿಂದೂಸ್ಥ್ಯಾ ನೀ ಸಂಗೀತದ ಜನಪ್ರಿಯ ಹಾಡು. : ಉದಾ 

ರಾಮಡುನ್. 
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ಧೂನ -- ಭಕ್ತ ತುಳಸೀದಾಸ ವಿರಚಿತ ಅಂಜಲಿಕುಮಾರ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ಧುನಿಭಿನ್ನಷಡ್ಜ..-ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತದ 

ಹೆಸರು. 

ಧು--ನು (ನೋಳ) ೭-೨ ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿ ಚಕ್ರದ ೬ನೆ 

ಮೇಳದ ಸ್ವರಸಂಜ್ಞೆ , ಥು--ಮು ಎಂಬುದು ಷಟ್ಶ್ರು ತಿಧ್ಯೈೆ ವತ ಮತ್ತು ಕಾಕಲಿ 

ನಿಷಾದವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. 

ಧ್ರುತರೂಪ---ಈ ರಾಗವು ೩೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಗಧೀಶ್ವರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸಪಮಗಮರಿಗಸ 
ಧ್ರಾೂತಿವರ್ಧನಿ- ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ 

ಆ: ಸಗಮಪದಸ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮರಿಗರಿಸ 
ಧಕ್ರಿವ-- (೧) ಭರತನ ನಾಟ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರ ದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ 

ಸಂಗೀತ ರಚನೆ. ಇದು ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗ ಕಂಡು. ಬರುತ್ತದೆ. ಧು ್ರುವಗಳನ್ನು 

ಪ್ರವೇಶಿಕೆ, ಕ್ಷೇಪಕೀ, ಪ್ರಾಸಾದಕೀ, ಅಂತರ ಧ್ರುವಾ ಮತ್ತು ನೈಷ್ಟ್ರ್ಯಾಮಿಶ ಧ್ರುವಾ 

ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಾರೋದೀಚ್ಯವ ಎಂಬ ಪುರಾತನ ರಾಗವನ್ನು 

ಧ್ರುವಗಾನದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. 

(೨) ಧ್ರುವವೆಂದರೆ ಪಲ್ಲವಿಯನ್ನು ಹೋಲುವ ಹಾಡಿನ ಪೀಠಿಕಾಭಾಗ. 

ಇದನ್ನು ಹಾಡಿನ ಪ್ರತಿಭಾಗದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಡುವರು. ಇಂತಹ ಭಾಗವು 

ಜಯದೇವನ ಗೀತಗೋವಿಂದ ಕಾವ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. 

(೩) ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಪ್ರಬಂಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಯ 

ಧಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ರುವವು ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಗ. ಉದ್ಗಾ ಹೆ ಮೇಳಾಪಕ ಮತ್ತು 

ಆಭೋಗ ಎಂಬುವು ಇತಗ ಮೂರು ಅಂಗಗಳು. 

(೪) ಮಾರ್ಗೀ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ತಾಳಾಂಗಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಮಾರ್ಗಕ್ರಿ ಯಾಷ್ಟಕ 
ಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ರುವವು ಒಂದು ವಿಧವಾದ ಕ್ರಿಯೆ. ಬೆರಳಿನ ಎಣಿಕೆಯಿಂದ ಶಬ್ದ ಸೀಟು 
ವಂತೆ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಸಶಬ್ದ ಕ್ರಿ 'ಯಿಗೆ ಧ್ರುವವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಧ್ರುವಕ--ದೇಶೀನದ್ದೆ ತಿಮುತೆ ತಾಳಾಂಗಗಳನ್ನು ಎಣಿಸುವ ಎಂಟು ಕ್ರಯೆ 

ಗಳಲ್ಲಿ ಥ್ರುವಕವು ಒಂಡು ಕ್ರಿಯೆ. ಇದೂ ಸಹ ಬೆರಳುಗಳ ಕ್ರಿಯೆ. ಅಡಕೆ 
“ನಿಶ್ಶಬ್ದ ಕ್ರಿಯ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೫೭೩ 

ಧ್ರುವಗಾನ-- ಪುರಾತನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಧ್ರುವ 
ಸಂಗೀತ. 

ಧ್ರುವಚರಿತ್ರಂ--ಕೇರಳವರ್ಮ ವಲಿಯ ಕೋಯಿಲ್. ತಂಪುರಾನ್ 

ವಿರಚಿತವಾದ ಒಂದು ಕಧಕಳಿನಾಟಕ. 

ಧ್ರುವತಾಳ - ಸೂಳಾದಿ ಸಪ್ತತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯ ತಾಳ. ೧ ಲಘು 
೧ದ್ರುತ, ೧ ಲಘು, ೧ ಲಘು ಇದರ ಅಂಗಗಳು. 

ಧ್ರುವಪದ - ಇದಕ್ಕೆ ಧ್ರುಪದ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ಹಿಂದೂಸಾ ಸ್ಥಾನೀ 

ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಹಾಡು. ಈ ಗಾಯನ ಶೈಲಿಯು 

ಹದಿನೈದನೆಯ ಶತಮಾನದ ಸುಮಾರಿಗೆ ಗ್ರಾಲಿಯರ್ನ ರಾಜಾಮಾನ್ಸಿಂಗ್ 

ತೋಮರನಿಂದ (೧೪೮೬-೧೫೧೭) ಆವಿಷ್ಟ್ರಾರಗೊಂಡು ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು 

ಬಂದಿತು. ಮಾನ*ಸಿಂಗ್ ತನ್ನ ರಾಣಿಯಾದ ಮೃಗನಯನಿಯ ತೃಪ್ತಿ ನ್ಲಿಗಾಗಿ, 

ಅನೇಕ ಧ್ರು ಪದಗಳನ ನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ pe ಶೈಲಿಯ ವಿಶೇಷ ಪ್ರ ಚಾರಕ್ಕೆ ಘೊ 

ಭೂತನಾದನೆಂದ್ಕೂ ಮುಂದೆ. ರಾಜಾಮಾನನ ದರಬಾರಿನ ಯಜು 

ಶ್ರೀಚರಜನಾಯಕ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್ ಧೋಂಡ ಅವರು ಈ ಶೈಲಿಯು 

ಸಂಸ್ಕರಣ, ಪರಿಷ್ಪಾರ, ಪರಿಮಾರ್ಜನಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆಂದೂ ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 

ಸ್ವತಃ ರಾಜಾಮಾನನು ಧ್ರುಪದ ಗಾಯನಕಲಾ ಕೋವಿದನಾಗಿದ್ದನು. ಅಕಬರ 

ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸುಪ್ರಸಿದ್ದ ಗಾಯನ ಕಲಾವಿದರಾದ ಸಂಗೀತ ಸಾಮ್ರಾಟ್ 

ತಾನ್ಸೇನ್, ಅವನ ಗುರುಹರಿದಾಸಸ್ವಾಮಿ, ವೈಜನಾಥ (ಬೈ ಜೂಬಾವರಾ), 

ಗೋಪಾಲ ನಾಯಕ ಮುಂತಾದವರು ಧ್ರುಪದ ಗಾಯನ ಕೋವಿದರಾಗಿದ್ದರು. 

ಧ್ರು ಸದ ಗಾಯನ ಶೈಲಿಯು ಜನಪದ ಗೀತದಂತೆ, ಆರಾಧ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಪೂಜೆ, 

ಪುನಸ್ಥಾ ರಗಳ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಇದರ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ರಾಜಾಮಾನ್ 
MARRS ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ರೂಪವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಆಧುನಿಕ ಖ್ಯಾಲ್ ಗಾಯನ 

ಶೈಲಿಯ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಈ ಯುತ ತನ್ನ ಪರಂಪರಾಗತ ಸ್ಥಾನಮಾನಗಳನ್ನು 

ಕಾಯ್ದು ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಧ್ರುಪದ ವಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಹಿಂದಿ, ಉರ್ದು, 

ಮತ್ತು “ಬ್ರಿಜ್ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿದ್ದು ಗಾಯನ ಸ ಪೌರುಷಯುಕ್ತ ಕಂಠಕ್ಕೆ 

ಸರಿಹೊಂದುತ್ತೆ ದೆ. “ಅನೂಪ ಸಂಗೀತ ವಿಲಾಸ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ 
ಧ್ರುಷದ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಯಿ, ಅಂತರಾ, ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಆಭೋಗ ಎಂಬ 

ನಾಲ್ಕು ಹಂತಗಳಿವೆ. ಈ ಗಾಯನವು ಆಲಾಪ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತಡೆ. 

ನಂತರ ಧ್ರುಪದವನ್ನು ಅದರ ನಾಲ್ಕು ಹೆಂತಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಿ ತರುವಾಯ ಧ್ರುಪದ 

ಗೀತೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಶಬ್ದ ಗಳನ್ನು ಕ ಭಿನ್ನ ಭಿನ್ನ ಲಯಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪದಚ್ಛೇದ ಮಾಡಿ 

ರಾಗದ ರಸಭಾವವನ್ನು” ವ್ಯಕ್ತ ಸಸ ಯಗುವತು; ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಧ್ರುಪದೆ 

ಗಾಯಕನನ್ನು ಚಲತ ಕುದು ಮನ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಫ್ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ 
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ಗಾಯನ ಶೈಲಿಯನ್ನು (೧) ಗೋಬರ್ ಹೆರಿವಾಣಿ ಅಥವಾ ಶುದ್ಧ ವಾಣಿ 

(೨) ಖಂಡಾರವಾಣಿ (೩) ಡಾಗೂರ್ವಾಣಿ ಮತ್ತು (೪) ನೋಹರ್ವಾಣಿ 
ಎಂಬ ಶಚತುರ್ವಾಣಿಗಳಾಗಿ ವಿಂಗಡಿಸಿದರು. ಈ ಗಾಯನವು ತ್ರಿಸ್ಥಾ ಯಿ 

ವ್ಯಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. | 

ಧ್ರುವರೂಪೆಕ-ಇದು ಗೀತಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾಲ 

ಪ್ರಮಾಣ. ಥ್ರುವರೂಪಕ ತಾಳದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟರುವ ಒಂದು ಗೀತದಲ್ಲಿ ಎರಡು 

ದ್ರುತಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ಲಘುಗಳು ಮೊದಲು ಇದ್ದು ನಂತೆರ ರೂಪಕ ತಾಳದ 

ಆವರ್ತಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಅಂದರೆ ದ್ರುತ, ಲಘು, ದ್ರುತ ಮತ್ತು ಲಘು ಇತ್ಯಾದಿ. 

ಎರಡು ಖಂಡಿಕೆಗಳಿರುವ ಗೀತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗೆಯ ಕಾಲ ಪ್ರಮಾಣವು ಎರಡನೆಯ 
ಭಾಗದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. ಆರೆಯಾನಕ ಎಂಬ ನಾಟರಾಗದ 

ಗೀತವು ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ನಿದರ್ಶನ. 

ಧ್ರುವವೀಣಾ ಇದು ೨.೨ ಶ್ರುತಿಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಡಲು 

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಪ್ರಯೋಗವೀಣೆ. ಇದರ ತಂತಿಗಳ ಶ್ರುತಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. 
ಇದಕ್ಕೆ ಅಚಲವೀಣೆ ಎಂದೂ ಹೆಸರು. 

ಧೂರ್ಜಟಪ್ರಿಯ--ಈ ರಾಗವು ೩೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಗಾನಂದಿವಿಯೆ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ, 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮರಿಸ 

ಧೂಡಿಮಲ್ಲಾರ್--ಹಿಂದೂಸ್ಹಾ ನೀ ಸಂಗೀತದ ಒಂದು ರಾಗ. 

ಧೂವಮತಾಲ-- ಈ ರಾಗವು ೪೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಘುಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದರನಿ 

ಅಃ ಪಮರಿಗರಿಸ 

ಧೂರ್ವಾಂಕ--ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿಪದಪಮಗರಿಸ 

ಧೂಸರವರ್ಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೧೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರುಂಕಾರದ್ವೆನಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಪದನಿ ಸ 
ಅ: ಸನಿದಪರಿಸ 
ಧೂತಿರಾಗ.-._-ಕೆಲವು ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ರಾಗರಾಗಿಣಿ ಪರಿವಾರ 

ಪದ್ಧ ತಿಯ ವರ್ಗೀಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ರಾಗ. 
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ಧೇನುಕ--ಈ ರಾಗವು ನೇತ್ರ ಚಕ್ರದ ೩ನೆಯ ರಾಗ. ೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪದನಿಸನ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಶುದ್ಧರಿಷಭ, ಸಾಧಾರಣ ಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ, ಶುದ್ಧಥೈ ವತ ಮತ್ತು 

ಕಾಕಲಿನಿಷಾದಗಳು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರಸ್ಲಾನಗಳು, ರಿಷಭ, ನಿಷಾದಗಳು ರಾಗ ಛಾಯಾ 

ಸ್ವರಗಳು. ಗಾಂಧಾರ, ಥಿಷಾದಗಳು ಜೀವಸ್ವರಗಳು. ಗಾಂಧಾರ, ಥೈ ವತಗಳು 

ವಾದಿ ಸಂವಾದಿಗಳು. ಈ ರಾಗವು ತ್ಯಾಗರಾಜರ *ತೆಲಿಯಲೇರು ರಾಮ? ಎಂಬ 

ಕೃತಿಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. 

ಧೈವತ ಇದು ಸಂಗೀತದ ಸಪ್ತ ಸ್ವರಗಳಲ್ಲಿ ಆರನೆಯೆ ಸ್ವರ. ಧ್ವನಿದಾರ್ಡ್ಯ್ಯತೆ 

ಯನ್ನು ಹೊಂದಿ ವೀರರಸ ಪ್ರಜೋದಕವಾಗಿದೆ. 

ಧೈವತಿ- ಇದು ಷಡ್ಡಗ್ರಾಮದ ಸಪ್ತ ಶುದ್ಧ ಜಾತಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುದ್ಧ ಜಾತಿ. 

ಇದು ಶಂಕರಾಭರಣ ರಾಗದ ನಿಷಾದ ಮೂರqನವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದೊಂದು 

ವಿಕೃತ ಪಂಚಮಮೇೋಳ. 

ಫೈವತದ್ವಂತು ಭಾಷಾಂಗರಾಗ--ಕೋಮಲ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ಥೈವತ 
ವಿರುವ ಭಾಷಾಂಗರಾಗ. ಒಂದು ಧೈವತವು ಸ್ವಕೀಯ ಸ್ವರವಾಗಿಯೂ ಮತ್ತೊಂದು 

ಅನ್ಯಸ್ವರವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಭೈರವ ರಾಗವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನ ಇದರಲ್ಲಿ 
ಶುದ್ಧಥೈವತವು ಸ್ವಕೀಯೆ ಸ್ವರವಾಗಿಯೂ, ಚತುಶ್ರುತಿ ಧೈವತವು ಅನ್ಯಸ್ವರ 

ವಾಗಿಯೂ ಇವೆ. 

ಧೈಂರ್ಯಾಂಕರಿ «ಕೇ ಟು ಹಿಂದೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ (Key to Hindu 

Music) ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಧೈಂರ್ಜುವಮುಂಖಿ--ಈ ರಾಗವು ೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೇನುಕದ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ. | 

ಆಃ ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸಥಿಪಮಪರಿಗ 
ಧೈಯರ್ಯೋದವಾರಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರವಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸಗಮಪನಿಸ 

ಅಃ ಸದಪಮರಿಗರಿಸ 
ಥೈವತ ಭೂಷಿತ--ಸಂಗೀತಸುಧಾ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 

ಒಂದು ರಾಗ. 

ಘ್ಯ್ವೌರುಂಂಕಾರ-ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಮಗರಿಸ 
ಧೌತಸಪಂಚಮು---ಈ ರಾಗವು ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೬೯ನೆಯ 

ಮೇಳವಾಗಿದೆ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅ; ಸನಿದಪಮರಿಗಾಸ 

ರಾಗಾಂಗರಾಗ. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ರಚಿಸಿರುವ “ಮಾತೆಂಗೀ ಮರಕತಾಂಗಿ 

ಎಂಬ ಕ್ಸ ತಿಯು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. 

ಧಳಿಷ್ಯುರಾಗ- ಈ ರಾಗವು ೫೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧರ್ಮವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಧೌರೇಂತುಣಿ ಈ ರಾಗವು ೪೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶುಭಪಂತುವರಾಳಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಿ ಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಧೌಳ---ಎರಡು ಮುಖಗಳಿರುವ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮದ್ದಳೆ. 

ಧೌಳಿಕಾ--ಈ ರಾಗವು ಒಂದನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕನಕಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ಧೌಳಿಕಾಗೌಳ--.ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನ ಶಭ್ಛ್ರೈರವಿಯ ಒಂದ್ಳು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸಸಿದನಿಪಗಮರಿಸ 
ಧಂಕಣಕೆ--ನಟಿನಾದಿವಾದ್ಯ ರಂಜನಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ ವಿಶೇಷ. ಇದು ಢೇಂಕಿಕ ತಾಳವಾಗುತ್ತದೆ. 

ನ-ಗಣಪತಿ, ಬುದ್ಧ » ಬುದ್ದಿ, ಸ್ತೋತ್ರ, ಮರ, ಬುಧ್ಯೆ ಜ್ಞಾ ನ್ಯ ವಾದ್ಯ, 

ತೆಳ್ಳಗಿರುವ, ಶೂನ್ಯ, ಸಮಾನವಾದ, ಸ್ತುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟ, ನಿಷೇಧ, ಸಾದೃಶ್ಯ, ನಾಭಿ 

ಇತ್ಯಾದಿ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. 

ನ-ಕುಷುಮಿಯಾಮಲೈ ಸಂಗೀತಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಇದು ಫಿಷಾದದ ಪ್ರಥಮ 

ಶ್ರುತಿಯ ಸಂಜ್ಞಾ ಹರ. ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಶ್ರುತಿಗಳ ಸಂಜ್ಞೆ ನಿನು ನೆ. ಇದು 29 
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ಮೇಳಕರ್ತ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ೩ ನಿಷಾದಗಳ ಮೊದಲ ಶ್ರುತಿಯ ಸಂಜ್ಞಾ ಕ್ಷರ. 

ಇದು ಶುದ್ಧ ನಿಷಾದ. 

ನಕ್ಕಿ ತಂ ತೀವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವಾಗ, ತಂತಿಗಳನ್ನು ವಿತಾಟುವಾಗ 

ಬೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುವ ತಂತಿಯ ಸುತ್ತು ಅಥವಾ ಉಗುರು. 

ನಕಂಲ---ಎರಡು ತಂತಿಗಳಿರುವ ವೀಣೆ. 

ನಳಕ್ಕೇರ ಮತ್ತು ನಕ್ವೇರಖಾನಾ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ನಗಾರಿ. 

ಇದನ್ನು ಇಡಲು ಗೊತ್ತಾಗಿರುವ ಎತ್ತರವಾದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ನಕ್ಟೇರಖಾನಾ ಎಂದು ಹೆಸರು. 
ನಖಜ--ತಂತೀವಾದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂತಿಯನ್ನು ವಿತಾಟದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ನಾದ. 

ನಖಪ್ರ ಕಾಶಿವಿ--ಈ ರಾಗವು ೫೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಮಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದೆನಥಿದಪಸ 

ಅ: ಸದಪಿಷಮಗರಿಸ 

ನಗಚರ--ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ. ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹೆರಫ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಮಪದನಿದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮರಿಸ 
ನಗಣ --ಎಂಟು ಬಗೆಯ ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಲಘುಗಳಿರುವ ಒಂದು ಗಣ. 

೧೦೮ ತಾಳಗಳ ಶ್ಣೊ (ಕಗಳನ್ನು ಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದೆ. 

ನಗರಕೀರ್ತನ--ಇದು ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಒಂದು 

ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನ ಗೋಹ್ಮಿಯು ನಗರದ ಬೀದಿಗಳ ಮೂಲಕ ವಾದ್ಯಗಳ 

ಸಹಿತ ಹಾಡುತ್ತ, ಕುಣಿಯುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 

ನಗಾರಿ--ಇದು ದೇವಸ್ಥಾ ನದ ಸೇವಾವಾದ್ಯ. ಮಠಾಧೀಶರ ಸಂಸ್ಥಾನ 

ಗಳಲ್ಲೂ, ಅರಮನೆಗಳಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉಪಯೋಗದಲ್ಲಿದೆ. ದೇವರ ಉತ್ಸವಗಳಲ್ಲಿ 

ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ನಗಾರಿಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಬಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮುನ್ಸೂಚನೆಯ ವಾದ್ಯ. 

ಇದು ದೊಡ್ಡ ಬೋಗುಣಿಯ ಆಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ತಾಮ್ರದ. ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ಅಥವಾ 

ಕಬ್ಬಿಣದ ರೇಕುಗಳನ್ನು ಮೊಳೆಗಳಿದ ಜೋಡಿಸಿ ಈ ಬೋಗುಣಿಯನ್ನು 

ತಯೂರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಮೇಲ್ಭಾಗವು ಸುಮಾರು ಎರಡೂವರೆ-ಮೂರು ಅಡಿಗಳಷ್ಟು 

ಅಡ್ಡ ಗಲವಿರುತ್ತದೆ. ಬೋಗುಣಿಯ ಕೆಳಗಡೆ ಅಳತೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಲೋಹದ ಬಳೆಗಳನ್ನು 

ಜೋಡಿಸಿ ಮೇಲಿನ ತೆರೆದ ಮುಖಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಅಥವಾ ಆಡಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ಪಸರಿಸಿ, 

ಹತ್ತಿಯ ಹಗ್ಗಗಳಿಂದ ಈ ಬಳೆಗಳಿಗೆ ಬಿಗಿದಿರುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಪಟ್ಟಿಗಳಿಂದ 

ಬಿಗಿಯುವುದೂ ಉಂಟು. ಅನೇಕ ಜೀವಾಲಯಗಳ ಉತ್ಸವ ಅಥವಾ ರಥೋತ್ಸವ 
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ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಥ ಹೊರಡುವ ವೇಳೆಗೆ ಮತ್ತು ರಥವು ಸ್ವಸ್ಥಾ ನಕ್ಕೆ ಬರುವವರೆಗೂ 

ನಗಾರಿಯನ್ನು ೨ ಕಡ್ಡಿ ಗಳಿಂದ ಬಾರಿಸಿ ನಾದವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಿಂದಿನ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಣರಂಗಗಳಲ್ಲಿ ನಗಾರಿ ಅಥವಾ ಭೇರಿ ಮತ್ತು ದುಂದುಭಿಗಳನ್ನು 

ಬಾರಿಸಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಶತ್ರು ಸೈನ್ಯದಿಂದ ನಗಾರಿಯನ್ನು 

ಶನಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಗೆಲುವಿನ ಕುರುಹು. ಅಂತಹ ಗೌರವವು ನಗಾರಿಗೆ 

ಸಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. 

ನಗಾರಿ ಮಂಟಿಪ-ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಧುರಿಯ ತಿರುಮಲ ನಾಯಕನು 

(೧೭ನೆ ಶ.) ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನ ಆಂಡಾಳ್ ದೇವಿಯ ಪೂಜಾ ನಂತರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 

ಊಟ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅಮುಸರಿಸುತ್ತಿದ್ದಮು. ಆಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೂರವಾಣಿ 
ಅಥವಾ ತಂತೀ ಸಮಾಚಾರ ಪಡೆಯುವ ಅನುಕೂಲವಿರಲಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ 

ಮಧುರೈ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನ ದಾರಿಯ ಉದ್ದ ವ್ರಕ್ಟೂ ಎಂದರೆ ಸುಮಾರು 

೪೬ ಮೈಲಿದೂರೆ. ಅಲಲ್ಲಿ ನಗಾರಿ ಮಂಟಪವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದನು. ಶ್ರೀ ವಿಲ್ಲಿಪುತ್ತೂರಿನ 

ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆದಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಯ ನಗಾರಿಯನ್ನು ಬಾರಿಸುತ್ತ ದ್ದ ರು. 

ಇವನ್ನು ಮುಂದಿನ ನಗಾರಿ ಮಂಟಿಸನವನು ಕೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ತನ್ನ ನಗಾಂಯೆನ್ನು 

ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ನು. ಆಗಿನ ಕೆಲವು ನಗಾರಿ ಮಂಟಪಗಳು ಇನ್ನೂ ಇವೆ. 

ರಸ್ತೆಯ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. ಇವುಗಳ ಮೂಲಕ ತಿರುಮಲ 

ನಾಯಕನಿಗೆ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಗಿರುವುದು ಸುಮಾರು ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ 

ತಿಳಿಯುತ್ತಿತ್ತು. 

ನಚರ--ಈ ರಾಗವು ೨೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗೌರೀಮನೋಹರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸಗರಿಗಮನಿದನಿಸೆ 
ಅಃ ಸನಿದಮಪಮರಿಗಸ 
ನಭಾವಮುಧ್ಯ--ಈ ರಾಗವು ೫೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧರ್ಮವತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ನೆಟನ ದೀಪಕ--ಈ ರಾಗವು ೪೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಪಾವನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದ ರಿ ಸ 

ಅಆ: ಸನಿಮಗರಿಗಸ 

ನಟಿನಪ್ರಿ ಯಂ-- ಈ ರಾಗವು ೨೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಖರಹರಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸಗರಿಗಮದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿಪಮಗರಿಸ 
ನಟನಾರಾಯಣಿ--ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ ಸರಿಗಮದರನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮರಿಸ 

ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಭಕ್ತಿರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಯಷಭ ಧೈವತಗಳು 

ವಾದಿಸಂವಾದಿಗಳು. ದೀರ್ಥಖಷಭ, ಮಧ್ಯಮ ದ್ಲೈವತಗಳು ರಾಗ ಛಾಯಾ 

ಸ್ವರಗಳು. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರ 4ಮಹಾಗಣಪತೇ' ಎಂಬ ಕೃತಿಯು 

ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. 
ನಟನಚಂದ್ರಿಕ ಕೀ ಟು ಹಿಂದೂ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 

ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 

ನಟಿನಾದಿ ವಾದ್ಯರಂಜನಂ--ನಾಟ್ಯಶಾಸ್ರ್ರವನ್ನು ಕುರಿತ ಒಂದು ತಮಿಳು 
ಗ್ರಂಧ. ಇದನ್ನು ಗಂಗ ಮತ್ತು ನಟುವನಾರ್ ಎಂಬುವರು ೧೯೦೨ರಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಕಟಸಿದರು. ಸಿಂಹ ನಟನ ಎಂಬ ಅಪರೂಪವಾದ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಕುರಿತು ಈ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ನಟಮಲ್ಲಾರಿ--ಸೋಮನಾಧನ -ರಾಗವಿಬೋಧ' ವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಉದಯರಾಗ 

ನಟಿರಾಜ--ನಾಟ್ಯದ ಪ್ರಥಮಾಚಾರ್ಯ ನಟರಾಜ ನಟರಾಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 
ಇಡೀ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವೇ ಅಡಗಿದೆ. ಶಿವತಾಂಡವದ ಅಗಾಧೆ ರೂಪವೇ ನಟರಾಜ. 

ಆಂಗಿಕ, ವಾಚಿಕ, ಆಹಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಸಾತ್ವಿಕ ಭಂಗಿಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ 

ನೂರೆಂಟು ವಿಧದ ನೃತ್ಯಗಳು ಅಭಿನಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾ ತಗ ಅವನ ಅಂಗಗಳ ವಿಶ್ವವ್ಯಾಪಕ 

ವಾಗಿದ್ದು, ವಿಶ್ವದಗತಿ ನ ತ್ಯ ದ ತಾಳವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಅಸಾಮಾನ್ಯವೂ, 

ಅದ್ದುತವೂ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಕಡೆಯ ಸುಂದರ ಸಮನ್ವಯವಿತ್ತು. 

ನಟರಾಜನ ನೃತ್ಯ ವ ಬ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದ ಸೃಷ್ಟಿ-ಲಯಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತನ್ನ 

ಸುತ್ತಲೂ ನರ್ತಿಸುವ ್ ವೃಂಡಗಳ ಇಲ್ಲವೇ ಆತ್ಮಗಳ ಅಲೆದಾಟವನ್ನು. 

ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇವು ಜಗತ್ತನ್ನು ಬಡಲಾರವು. ಶಿವನಲ್ಲೂ ಸೇರಲಾರವು. 

ನಾಟ್ಯ ವು ಶಿವನಿಂದ ಉಗಮುವಾಯಿತೆಂದು ಪ್ರ ಚಲಿತವಿದ್ದರೂ ವೈಷ್ಣ ವ 

ಸಾಹಿತ್ಯವು "ಎಷ್ಟು -ಬ್ರಹ್ಮೆರು ನಾಟ್ಯದ ಮೂಲಪುರುಷಿಂದು ಸಾರಿದೆ. ನಮಗೆ 

ಬಾಟನಿ ಸಿಕ್ಕುವ pt ತಯ ಇಂದ್ರ ನು ಬ್ರಹ್ಮ ನನ್ನು ಕುರಿತು ತಪಸ್ಸು 

ಮಾಡಿ, ಭೂಲೋಕದ ಜನವರಿಗೆ ಸಂತೋಷಸ್ರ ದವಾದ, ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳಿಗೂ 

ಮಿಗಿಲಾದ ಐದನೆಯ ವೇದವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಮಾಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಬ್ರಹ್ಮನು 
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ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ನೆನೆದು, ಖಗ್ಗೇದದಿಂದ ಶಬ್ದಗಳನ್ನೂ, ಯಜುರ್ವೇದದಿಂದ 

ಅಭಿನಯವನ್ನೂ, ಸಾಮವೇದದಿಂದ ಸಂಗೀತವನ್ನೂ, ಅಥರ್ವವೇದದಿಂದ ರಸವನ್ನೂ 

ಸಂಗ್ರ ಹಿಸಿ ನಾಟ್ಕಿವೇದವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಭರತಮುನಿಗ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಭರತನು 

ಇದನ್ನು ತನ್ನ ನೂರು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅವರು ಸಾ 

ಪ್ರಧಾನವಾದ ಕ.ಶಿಕೇ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದೆಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ವನ್ನು 

ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನರಿತ ಬ್ರಹ ನು ಈ ಷ್ಟ ತ್ಲಿಗಾಗಿ ಅಪ್ಸರಶ್ರ್ರೀಯರನ್ನು ಸಜ್ಜ ಸ 

ನಂತರ ತಾನು ಹಿಂದೆ ಕಂಡಿದ್ದ ಸ್ಯಾ ತೀ_ಶಿವೆನ ನ್ಗ ತ್ಯವನ್ನು ಅದರಲ್ಲಿಯ ಇ ಶಿಕೀ 

ವೃ ತ್ತಿಯನ್ನು ಭರತನಿಗೆ ತಿಳಸೆಲ್ಕು ಭರತನು ತನ್ನ ವಕ ಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ತ್ತೆ 

ಬಿನಂತರ ಬ್ರಹ ಮು ತಾನು ಕಂಡಿದ ರೆ ವೃತ್ತಿ ಗಳಲ್ಲಿ "ಅಮ್ಮತ ಮಂಥನ” ಎಂಬ ರೂಪ 

ಭೇದವನ್ನೂ ಹ ತ್ರಿ ಪುರದಾಹ' ವೆಂಬ ಡಿಮವನ್ನೂ ಶಿವನ ಎದುರಿಗೆ ಚತು 

ಭರತನಿಗೆ ಆಣ್ವಾಪಿಸಲು ಆತನು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಆಪಾರ ಪಾಂಡಿತ್ಯ 

ವನ್ನು ಶಿವನ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಾಸೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತಾವುದೋ ಭಾವದ 

ಲೋಪ - ಇರುವುದನ್ನು ಕಂಡ ಶಿವನು, ತನ್ನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದ ನರ್ತನದ ಕರಣ, 

ಅಂಗಹಾರಾದಿಗಳನ ನ್ನು "ನವ್ಯ ಪ್ರ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ತಂಡುವಿಗೆ ತಿಳಿಸಲು, ತಂಡುವು 

ಈ ಪ್ರಯೋಗದಲ್ಲಿ. ಯಶಸ್ವಿ ಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಭರತನಿಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾನೆ (ಈ 

ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಜಾ ಭರತಮುನಿಗೆ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಳೆಂದು ಕೆಲವು 

ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿದೆ) ಈ ಕತೆಯಂತೆ ಭರತಮುನಿಯು ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಶಿವ ಮತ್ತು 

ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಕಲಿತನೆಂದು ತಿಳಿದುಬರುತ್ತದೆ. 

ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮೋತ್ತರ ಪುರಾಣದಂತೆ ರಾಕ್ಷಸರ: ತಮ್ಮ ತಮಸ್ಸು ಮತ್ತು 

ರಜಸ್ಸೆಂಬ ಪ್ರಧಾನ ಗುಣಗಳಿಂದ ಪೀಡಿತರಾಗಿ, ನಾಲ್ಕು ವೇದಗಳನ್ನು ಅಪಹರಿಸಿ 

ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಂದ ಅರಿತ ನಾರಾಯಣನು ಕೂಡಲೇ 

ಮೇಲೆದ್ದು ಜಲರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಅಂಗಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾದ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ 

ನರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ 

ನಾರಾಯಣನು ಹೆಯಗ್ರೀವನಾಗಿ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನು ಕೊಂದು 

ವೇದಗಳನ್ನು ತಂದು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ನೀಡಿ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿ ಆದಿಶೇಷನ 

ಮೇಲೆ ಪವಡಿಸುತ್ತಾನೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು ನಾರಾಯಣನ ನರ್ತನದ ವಿವರಗಳನ್ನು 

ಹೇಳುವಂತೆ ಬೇಡುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ನಾರಾಯಣನು ಮೂರ" ಲೋಕದ ಅನುಕರಣವೂ 

ಈ ನೃತ್ತದಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮನಿಗೆ ಉಪದೇಶಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅನಂತರ 

ಬ್ರಹ್ಮನು ಅದನ್ನು ರುದ್ರ ನಿಗೆ ಬೋಧಿಸುತ್ತಾನೆ. ರುದ್ರನು ಇದನ್ನು ನಾರಾಯಣನ 

ಸಂತೋಷಾರ್ಥವಾಗಿ ನರ್ತಿಸಿ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯ ಎನ್ಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮೋಹಿನಿ 

ಭಸ್ಮಾಸುರನ ಕಥೆಯೂ ನಾರಾಯಣನ ನಾಟ್ಯದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. 

ಶಿವನರ್ತನವನ್ನು ಕುರಿತು ಮತ್ತೊಂದು ಸುಂದರವಾದ ಕಥೆ ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿದೆ. 
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ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಯಷಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ, ಭಕ್ತಿಗಳೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಹಾಗರ್ವ ಬಂದಿತು. 

ಆಗ ಶಿವನು ಯೋಗಿಯ ಮೇಷ ಧರಿಸಿ ಒಂದು ವಾದ ವಿವಾದದಿಂದ ಖಯಸಷಿಗಳನ್ನು 

ಸೋಲಿಸುತ್ತಾನೆ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಸ೫ಟ್ಟು ಬಂದು. ಹೋಮಾಗ್ದಿಯಲ್ಲಿ 

ತಮ್ಮ ವ"ಂತ್ರ ಶಕ್ತಿ ಯಿಂದ ಹುಲಿಯೊಂದನ್ನು ಸಸ್ಟಿಸಿ ಶಿವನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. 

ತ ತನ್ನ ಕಿರು ಬೆರಳಿನ ಉಗುರಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ಸೀಳಿ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ 

ಸುತ್ತಿ ಕೊಳ್ಳು ತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಖಯಷಿಗಳು ಉಗ ಗ್ರಸರ್ಪವೊಂದನ್ನು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. 

ಅದನ್ನು ಶಿವನು ತನ್ನ ಕೊರಳ ಆಭರಣವನ ನ್ಲಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಇದರಿಂದ 

ಹಗ ಸಿಟ್ಟು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿ ಒಬ್ಬ ಕುರೂಪಿಕುಳ್ಳ ವಿಶಾಚಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ 

ಅವನನ್ನು ಮಾಗಲು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಶಿವನು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಓಶಾಚಿಯನ್ನು 'ಹಾದೆಜಂದ 

ಮೆಟ್ಟಿ, ಅದರ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ನರ್ತಿಸ ತೊಡಗುತ್ತಾನೆ ಯಷಿಗೆಳು ಶರಣಾಗತ 

ರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ತಾಂಡವ ನೃತ್ಯ ಥಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕತೆಗಳು ಅನೇಕವಾಗಿವೆ. 

ಶೈವ ಪಂಥದ ಕಾರಣಾಗಮದಲ್ಲಿ ಆನಂದತಾಂಡವ, ಸಂಧ್ಯಾತಾಂಡವ, 

ಉಮಾತಾಂಡವ, ಗೌರೀತಾಂಡವ, ಕಾಳಿಕಾತಾಂಡವ, ತ್ರಿ ಪ್ರರತಾಂಡವ, 

ಸಂಹಾರತಾಂಡವ ಎಂಬ ಏಳು ತಾಂಡವ ಸ್ವರೂಪಗಳ ವಿವರವಿದೆ. ಜಗತ್ತಿನ 

ಜೀವರುಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವುದು. ಆನಂದತಾಂಡವ. 

ಸಂಜೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವುದು ಸಂಧ್ಯಾತಾಂಡವ ಕಿವ ಪ್ರದೋಷ ಸ್ತೋತ್ರ 

ದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಧ್ಯಾ ತಾಂಡವದ ವರ್ಣನೆಯಂತೆ ಶೂಲಪಾಣಿಯಾದ ಶಿವನು ತ್ರಿಲೋಕ 

ಮಾತೆಯಾದ ಪಾರ್ವತಿಯನ್ನು ರತ್ನ ಖಚಿತ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿ, ಕೈಲಾಸ 

ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ ನರ್ತಿಸುತ್ತಾನೆ. ಶಾರದೆಯು ವೀಣೆ ನುಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿಯು 

ಇಂಪಾದ ಗಾನದಿಂದ ಹಾಡುತ್ತಾಳೆ ಇಂದ್ರ ತ ಬ್ರಹ್ಮ. ವಿಷ್ಣು ಮುಂತಾದವರೆಲ್ಲ 

ತಾಳ, ಮದ್ದಲೆ, ಕೊಳಲುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಧರ್ವ, ಯುಕ್ಸ, *ೆನ್ನರ 

ಕಿಂಪುರುಷ್ಕ ವಿದ್ಯಾಧರ, ಉರಗ, ಸಿದ್ದ, ಅಸ್ಸ ರೆಯರೆಲ್ಲ ಶಿವನ ನರ್ತನವನ್ನು 

ನೋಡುತ್ತಲೇ ಮೈ ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಸ ಸಂಧ್ಯಾ ಬಜ. ಶಿವನು ಶಾಂತಮೂರ್ತಿ 

ಯಾಾಗಿರುತ್ತಾನೆ ರಾಕ್ಷಸರನ್ನೂ, ದುಷ್ಟ ರನ್ನೂ ಬತ ತುಸ ಕಾಳಿತಾಂಡವ. 

ಲಯವೆಂದರೆ ನಾಶವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಸಂಹಾರತಾಂಡವ. ಗೌರಿಯೊಡನೆ 

ನರ್ತಿಸುವುದು ಗೌಶೀತಾಂಡವ ಉಮೆಯೊಡನೆ ನರ್ತಿಸುವುದು ಉಮಾತಾಂಡವ,. 

ನಟರಾಜ ಸಹಸ್ರನಾಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ದ ಎಡತಾಂಡವ, ಚಂಡತಾಂಡವ, ಊರ್ಧ್ವ 

ತಾಂಡವ, ಪಂಡಿತಸವ್ಯತಾಂಡವ, ಸಂಪನ್ನ ಮಹಾತಾಂಡವ, ವೈ ಭವಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ 

ಕಾಂಡವಿಸ್ಫೋಟ, ಮಹಾಪ್ರಳಯತಾಂಡವ, "ನುಹೋಗ ಗ್ರತಾಂಡವಾಭ್ಯಜ್ಞ ಪರಿಭ್ರಮಣ 

ತಾಂಡವ ಎಂಬ ಒಂಭತ್ತು ಬಗೆಯ ತಾಂಡವಗಳ ಅಂಕಿತ ನಾಮಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ 

ಶಿವನ ಗಂಭೀರ ತಾಂಡವವೇ ಉದ್ದಂಡತಾಂಡವ. ದುಷ್ಟರ ಮೇಲಿನ ಕೋಪದಿಂದ 

ನರ್ತಿಸಿದ್ದು ಚಂಡತಾಂಡವ. ಚಿದಂಬರನಾಟ್ಯ ಇಭಿಯಲ್ಲ ಕಾಳಿಯೊಡನೆ 
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ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿ ಆಡಿದ್ದು ಊರ್ನ್ಸ್ವತಾಂಡವ. ಪಾಂಡ್ಯರಾಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಂತೆ ಎಡಗಾಲನ್ನು 

ಶಿಖರದ ಕಡೆಗೆ ಮಾಡಿ ನರ್ತಿಸುವುದು ಸವ್ಯತಾಂಡವ. ಚಿದಂಬರ ಕ್ಷೇತ್ರ ದಲ್ಲಿ 

ಭಕ್ತರ ಮುಕ್ತಿಸಿದ್ದಿ ಗಾಗಿ ಆಡಿದ ಆನಂದತಾಂಡವವೇ ಮಹಾತಾಂಡವ. ಸಂಹಾ ರ 

ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆಡಿದುದು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕಾಂಡವಿಸ್ಫೋಟ ಮತ್ತು ಮಹಾಪ್ರಳಯ 

ತಾಂಡವಗಳು. ತ್ರಿ ಪುರದಹನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನರ್ತಿಸುವುದು ಮಹೋಗ್ರ ತಾಂಡವ. 

ಸಂಧ್ಯಾ ಕಾಲದ್ದು ಪರಿಬ್ರ ಮಣತಾಂಡವ. 

ಸ ರಾ ಜಳ ಮಹಿಷಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೊ ತ್ರ ದಂತೆ ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ, 

ಗಣಪತ್ಯಿ ನಂದಿ, ಭಂಗಿ, ಕೃಷ್ಣ, ಸರಸ್ವತಿ ದೇವತೆಗಳು” ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಇಡಾ 

ರೂಪವಾದ ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವನ ತ್ರಿಪುರ ತಾಂಚವದಲ್ಲ” ಮೂರ್ತಿಯು 

ಹೆದಿನಾರು ಕೈಗಳನ್ನೂ, ಎಡಬಲದಲ್ಲಿ ಗೌರಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಂದರನ್ನೂ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ 

ಊರ್ಧ್ವತಾಂಡವ ಮತ್ತು ಆನಂದತಾಂಡವಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಚಕ್ರಿ ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 

ಪಂಚದೇವತೆಗಳಾದ ಬ್ರಹ್ಮ, ವಿಷ್ಣು, ರುದ್ರ, ಮಹೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಸದಾಶಿವರ 

ಸಮ್ಮಿಳನಗಳ ಆನಂದತಾಂಡವವು ಕಾಣಬರುತ್ತದೆ. 

ದತ್ತಿಣ ಭಾರತದ ಚಿದಂಬರನಂತೂ ನಟಿರಾಜನ ಮೂಲಸ್ಲಾನ, ಶಿವನ 

ನಾದಾಂತ ನೃತ್ಯವು ವಿಶ್ವಮಧೆ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾ ಪಿತವಾಗಿರುವ ಚಿದಂಬರನ ಚಿನ್ನದ 

ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೂ, ಯಸಷಿಗಳಿಗಣ ತೋರಿಸಲ್ಪ ಟ್ಟಿ ದೆಯೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. 
ಚಿದಂಬರಂ ದೇವಾಲಯದ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ೧೦೮ ಭಂಗಿಯ ತಾಂಡವಗಳಿದ್ದು, 

ನಟರಾಜನ ಬ್ರಹ್ಮಾ ಡದ ರೂನವನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತಹುದಾಗಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣಾ 

ಭಾರತದ ದೀವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ನಟರಾಜನ ಮೂರ್ತಿಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಕ್ಕುತ್ತವೆ. 

ನಾಲ್ಕು ಕೈಗಳಿಂದ ಸುಂದರಾಕಾರವಾಗಿ ನರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ಅರ್ಧನಾರಿ ನಟೇಶ್ವರನಂತೂ 

ತುಂಬ ಅರ್ಧಗರ್ಭಿತವಾದುದು. ಬಾದಾಮಿ, ಬೇಲೂರು, ಹಳೇಬೀಡು, ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ, 

ಗದಗ್, ಲಕ್ಕುಂಡಿ ಮುಂತಾದೆಡೆಯಿರುವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧೆ ಭಂಗಿಗಳಲ್ಲಿ 
ನರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ನಟರಾಜಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ. ನಟರಾಜನನ್ನು ಕುರಿತು ವಾಗ್ಗೇಯ 

ಕಾರರು ಅನೇಕ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಸ್ತುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. 

ನಟಿರಾಜನ್ ಎ.ಕೆ.ಸಿ.-_ಕ್ಲಾರಿನೆಟ್ ವಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ವಿತೀಯರೆಫಿಸಿದ 
ನಟರಾಜನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಚಿನ್ನ ಕೃಷ್ಣ ನಾಯುಡುರವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಿಂದ ಒಬ್ಬ 

ಅದ್ಭುತ ಕಲಾವಿದರಾದರು. ಇವರು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಿರುಚಿರಪಳ್ಳಿ ಯಲ್ಲಿ 
ವಾಸ ಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿರಪರಿಚಿತರು. ಇವರ 
ವಾದನದಲ್ಲಿ ಬಸಿ ಲಾ 2್ಲಿಖಾನರ ಶಹೆನಾಯ್ವಾದನದ ಲಯ ಮತ್ತು ಮಾಧುರ್ಯ 
ತುಂಬಿದೆ. ವಾಸಿಸ ಬ ರದಂತೆಯೇ ನುಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪಂಡಿತ ಪಾಮರ 
ರಂಜಕವಾಗಿದೆ. 

ನಟರಾಜನ್ ಎಸ್. ಪಿ. (೧೯೩೩) ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತಂಜಾವೂರು 



೫೮೪ ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಸ ಕೋಶ 

ನಟ್ಟಿ ನಾರಾಯಣ - ಸಂಗೀತಸುಧಾ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತರತ್ನ್ವಾಕರವೆಂಬ 

ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ ವಾಗಿರುವ ೨೦ ಶುದ್ಧರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ, ತೆಲುಗು 

ಗ್ರಂಥವಾದ ರಾಗತಾಳಚಿಂತಾವುಣಿ ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ ರಾಗವು ನಟ್ಟ 

ನಾರಾಯಣಿ ಎಂದು ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ನಟಾಚಾಂಂ೯-- ನಾಟ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಡುವ ಗುರು ಮತ್ತು ನಾಟ್ಯ 

ಪ್ರದರ್ಶನಗಳ ಕಿರ್ದೇಶಕ. 

ನಟಾಭರಣ--ಈ ರಾಗವು ೧೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಟಕಪ್ರಿಯದ ಒಂದು 

ಉಪಾಂಗ ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮರಿಸ 
ರಾಗಾಂಗರಾಗ. ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ದೀನ ಮತ್ತು ಕರುಣರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ 

ರಾಗ. ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರ «ವಿಶ್ವನಾಥಂ ಭಜೇಹಂ?” ಎಂಬ ಕೃತಿಯು ಈ 

ರಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿತವಾಗಿದೆ. 

ವಟ ಹಂಭೀರ- ಸೋಮೇಶ್ವರನ ಮತದಂತೆ ಇದು ನಟಿನಾರಾಯಣ ರಾಗದ 

ಒಂದು ಪ್ರೀರಾಗ 

ನಟೇಶಪಿಳ್ಳೆ “ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಮಾಯಾವರಂ ನಟೇಶಪಿಳ್ಳೆ ಯವರು 

ಪ್ರತಿಭಾವಂತರೂ, ಪ್ರಸಿದ್ಧರೂ ಆದ ನಾಗಸ್ವರ ಕಲಾವಿದರಾಗಿದ್ದರು. 

ನಟೀಂದ್ರಇದೊಂದು ಬಗೆಯ ಕೊಳಲು. ಇದರ ಮುಖುರಂಧ್ರೆ ಕ್ಕೂ 

ತಾರರಂದ್ರೆ ಕ್ಕೂ ೯ ಅಂಗುಲ ಅಂತರವಿದೆ. ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಏಳನೆಯ ರಂಧ್ರೆಗಳನ್ನು 

ಮುಚ್ಚಿ ನುಡಿಸಿದಾಗ ಮಂದ್ರ ಸ್ಮ್ಮಾಯಿಂ ನಿಷಾದವು ನುಡಿಯುತ್ತದೆ. 

ನಡೆ _ ತಾಳಾವರ್ತದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿರುವ 

ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಗತಿಗೆ ನಡೆ ಎಂದು ಹೆಸರು. ಇದು ತ್ರಿಶ್ರ, ಚತುರಶ್ರ, ಖಂಡ, ಮಿಶ್ರ 

ಅಥವಾ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಕಾಲಘಟಕವು ೩. ೪, ೫, ೭ 

ಮತ್ತು ೯ ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 

ನಶೆಭ್ಛೈೆರವಿ-ಈ ರಾಗವು ೪ನೆ ಚಕ್ರದ ೩ನೆಯ ರಾಗ ಅಂದರೆ ೨೦ನೆ 

ಮೇಳಕರ್ತರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದನಿಸ 
ಅಃ ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ಚತುಶ್ರುತಿ ರಿಷಭ, ಸಾಧಾರಣಗಾಂಧಾರ, ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮ, ಶುದ್ಧದ್ಧೈವತ ಮತ್ತು 
ಕೈತಿಕಿ ನಿಷಾದಗಳು ಈ ರಾಗದ ಸ್ವರ ಸ್ಕಾ ನಗಳು. ಗದ, ಗ-ಫಿ, ಮ-ನಿ ವಾದಿ 

ಸಂವಾದಿಗಳಂ. ರ,ಗ್ಯ ಮ ಮತ್ತು ನಿ ರಾಗಛಾಯತಾಸ್ತರಗಳಂ. ರಿಮ್ಕಪ 

ಮತ್ತು ನಿ ನ್ಯಾಸಸ್ವರಗಳು. ಗ ಮತ್ತು ಫಿ ಕಂಪಿತ ಸ್ವರಗಳು. ಮದಥಿಸನೀ 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ ಕೋಶ ೫ಲಪ್ಲಿ 

ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೇಮಂ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದ ಎಸ್. ಪೆಂಚಾಪಕೇಶಅಯ್ಯರ್' ರವರ ನಾಲ್ವನೆಯ 

ಪುತ್ರನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು ದಿಂಡಿಗಲ್ ಗಣಪತಿ ಅಗ್ರಹಾರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು ಜರಿಂದ 

ದಿಂಡಿಗಲ್ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಇವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ ಕಲ್ಯಾಣ 

ಸುಂದರಂ ನಟಿರಾಜನ್ನರ ಪ್ರಥಮಗುರು. ೧೯೪೫ ರಿಂದ ೫೪ರವರೆಗೆ ಟ. ಆರ್. 

ಮಹಾಲಿಂಗಂರವರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆವರು. ೧೯೫೪-೫೫ರಲ್ಲಿ ಕೇಂದ್ರ 
ಸರ್ಕಾರದ ಸಾಂಸ್ಥೃತಿಕ ನಿಯೋಗವೊಂದರೊಡನೆ ಚೀನಾ ಮತ್ತು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ 

ಹೋಗಿ ಬಂದರು. ಮೃಣಾಲಿನಿ ಸಾರಾಭಾಯ ಮತ್ತು ಶಾಂತಾರಾವ್ ಇವರುಗಳ 

ನೃತ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಯ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮೂರು ಸಲ ಹೋಗಿಬಂದರು. ಇವರ 

ಕೊಳಲುವಾದನದಲ್ಲಿ ರಾಗಾಲಾಪನೆ, ನಯ ಮತ್ತು ಮಧುರವಾದ ಮನಮೋಹಕ 

ವಾದ ನುಡಿ, ಲಯದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಹತೋಟ, ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯ 

ಸ್ವರವಿನ್ಯಾಸ ಇವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವರ ಶಿಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಕೊಳಲಿನಲ್ಲಿ 

ರಾಜನಾರಾಯಣ್' ಮತ್ತು ರಾಧಾಮೋಹೆನ್ ಹಾಗೂ ಗಾಯನದಲ್ಲಿ ಎಸ್. 

ವಿಜಯಲಕ್ಷಿ ಜ್ ಪ್ರಮುಖರು 

ನಟರಾಜ ಸುಂದರಂಪಿಳ್ಳೆ --ಇವರು ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ರಿತರ ಕೃತಿಗಳನ್ನು 

ಅರಿತ ಮಹಾವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. €ದೀಕ್ಷಿತರ್ ಕೀರ್ತನ ಪ್ರಕಾಶಿಕಾ? ಎಂಬ ತಮಿಳು 

ಗ್ರಂಧವನ್ನು ರಚಿಸಿ ಪ್ರಕಟಸಿದರು. ಇವರು ಈ ಶತಮಾನದ ಪೂರ್ವಾರ್ಧದಲ್ಲಿದ್ದರು. 

ನಟಿಂಶೋಸಿತ ನಾರದ ವಿರಚಿತ «ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 
ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಪುರಾತನ ರಾಗ. 

' ನಟಿಲಕ್ಷಣ -- ನಟಿನಾಡವನು ರೂಪವಂತನೂ. ಮಧುರಭಾಷಿಯೂ, 
ಪಂಡಿತನೂ, ವಾಗ್ಮಿಯೂ, ಸಮರ್ಥನೂ, ಕುಲಾಂಗನಾಸುತನೂ, ಭರತಶಾಸ್ತ್ರ 

ಪರಿಜ್ಞಾ ನ್ಯ ಉಳ್ಳವಮೂ, ಇಂಪಾದ ಶಾರೀರವುಳ್ಳ ವನೂ, ಸಂಗೀತ, ವಾದ್ಯ, 

ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಲ್ಲವನೂ, ಕಲ್ಪನಾ ಶಕ್ತಿಯುಳ್ಳವನೂ ಆಗಿರಬೇಕೆಂದು 
ನಂದಿಕೇಶ್ವರನ ಅಭಿನಯ ದರ್ಪಣವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳದೆ. 

ನಟನರ್ಧವಿ-ಈ ರಾಗವು ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಠಭೈರವಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ್ನ 

ಆ: ಸರಿಗಮದನಿಸ 

ಅ; ಸನಿಪಮರಿಗಮರಿಸ 
ನಟ್ಟಿ ಸಂಗೀತರತ್ನಾಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗ. 
ನಟ್ಕಾ-(೧) ರಘುನಾಥನಾಯಕನ «ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ? ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೩೦ ಭಾಷಾಂಗ ರಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಾಗ, 
(೨) ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯುರ *ಸಂಗೀತಸಾರವೆಂಬ' ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೧೫ 

ಮೇಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಳ. 



ಸಂಗೀತ ಪಾರಿಭಾಷಿಕ್ ಕೋಶ ರ್ಕಿ ೫ 

ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗ ಸರ್ವಸ್ವರ ಗಮಕ ವರಿಕ ರಕ್ತಿರಾಗ ಭಕ್ತಿರಸ 

ಪ್ರ ಧಾನವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ ಷೈ, ಧೈ ಥಿ ಸ್ತರಗಳಿಂದ ಈ ರಾಗದ ರಚನೆಗಳು 

ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ ಇದು ಪಂಚಮ ಮೂರ್ಛನಾಕಾರಕ ಮೇಳರಾಗ. 

ಇದೊಂದು ಪುರಾತನವಾದ ಹೆಡ್ಡ ಗ್ರಾಮದ ಪಂಚಮ ಮೂರ್ಥ್ಛ್ಥನರಾಗ. ಬೈರವ 

ರಾಗವು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಮೇಲೆ ಈ ರಾಗವು ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೋಯಿತು. ಈ ರಾಗದ 

ಕೆಲವು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃತಿಗಳು 

ಅಂಬೋರುದ ಪಾದವೇ ಎ ರೂಪಕ ಎ ಕೋಟೀಶ್ವರ ಅಯ್ಯರ್ 

ಪರುಲಸೇವಚೇಯುಟಜೆ — ರೂಪಕ ಎ. ರಾಮನಾಡ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸ 

ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ 

ನಟ್ಟು ವತಾಳೆ--ಇವು.. ನಟುವನಾರ್ ಅಥವಾ ನಾಟ್ಯಾಚಾರ್ಯರು 

ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಲೋಕದ ತಾಳಗಳು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿತ್ತಾಳೆಯದು, 

ಮತ್ತೊಂದು ಉಕ್ಕಿ ನದು. ಎಡಗೈ ಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ಕಿ ನತಾಳವನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬಲಗೈ ಯಲ್ಲಿರುವ 

ಹಿತ್ತಾಳೆಯ ತಾಳದಿಂದ ಹೊಡೆದು ತಾಳ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. 

ನೆತ(೧) ಭರತನಾಟ್ಯದ ನಾಸಿಕ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆ. 

ಮೂಗಿನ ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಆಗಾಗ್ಯೆ ತ್ಲಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು «ನತ? ಎಂದು 

ಕರೆಯುವರು. ಇದು ಮದೋನ್ಮತ್ತ ತೆ, ಮದೋತ್ಕ್ವಂಪನಗಳಿಂದ ಹೂಡಿದ ಅಭ್ಯಾಸ 

ಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಮೆತ್ತಗೆ ತಡೆದು ತಡೆದು ಅಳುವುದರಲ್ಲಿಯೂ ಉಪಯೋಗವಾಗುವುದು. 

(೨) ಭರತನಾಟ್ಯದ ಐದು ವಿಧವಾದ ಪಾರ್ಶ್ವಭೇದಗಳಲ್ಲಿ ಇದೊಂದು ಬಗೆ. 

ಸೊಂಟವು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಬಾಗಿರುವಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಹಾಗೂ ಅಂಸವು ಒಂದಕ್ಕೆ 

ತಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟಿಂತೆ ಇರುವ ನಿಲುವು. 

ನರ್ತ--ಸಂಗೀತ ರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ರಾಗದ 
ಹೆಸರು. 

ನೆರ್ತ 8-(೧) ನರ್ತನ ಮಾಡುವವಳು. 

(೨) ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೆರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ ಒಂದು 

'ಜನ್ಯರಾಗ. ಸ 

ಆನ ಸರಿಗಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಪಗರಿಸ 

(೩) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಒಂದು ರಾಗವು ಪಾಲ್ಕುರಿಕೆ ಸೋಮನಾಥ ಕವಿಯ 

ಪಂಡಿತಾರಾಧ್ಯ ಚರಿತ್ರವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿದೆ. 

ನರ್ತನ ನಿರ್ಣಯ ಹಿಂದೂಸ್ವಾನೀ ಸಂಗೀತ ಪದ್ಧತಿಯ ಆಚಾರ್ಯ 

ಪುರುಷನಾದ ಪುಂಡರೀಕ ವಿಠಲನು (೧೬ನೆ. ಶ) ರಚಿಸಿರುವ ನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 

ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತ ಗ್ರಂಥ. ಈ ಗ್ರಂಥವು ತಾಲಧೃ್ಭಕ್, ಮೃದಂಗೀ, ಗಾಯಕ ಮುತ್ತು 
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ನರ್ತಕ ಎಂಬ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಕರಣಗಳಿರುವ ಸುಮಾರು ೨೦೦೦ ಅನುಷ್ಟುಪ್" 

ಶ್ಲೋಕಗಳಿರುವ ಗ್ರಂಥ. ಮೊದಲನೆಯ ಪ್ರಕರಣವು ತಾಳಧಾರಿಯ ಲಕ್ಷಣ್ಕ 

ಪಾಟಾಸ್ತರಗಳು, ವಾದ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಅಕ್ಷರಗಳು, ಹದಿಮೂರು ಪಾಟಾಲಂ 

ಕಾರಗಳು, ವಾದ್ಯಪ್ರಬಂಧದ ಹೆತ್ತು ಸಂಚುಗಳು, ವಾದ್ಯಪ್ರ ಬಂಧಗಳು, ಮಾರ್ಗ 

ದೇಶೀಲಕ್ಷಣ, ಚತುರಶ್ರಾದಿ ಐದು ಲಘು ಭೇದಗಳು, ತಾಳಾಂಗಗಳು, ೮೬ ಡೇಶೀ 

ತಾಳಗಳ ಲಕ್ಷಣ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ ಮಾರ್ದಂಗಿಕನ 

ಲಕ್ಷಣ, ಅವರ ಗುಣದೋಷಗಳು, ಮೃದಂಗವನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಮಾಡುವ ರೀತಿಗಳು, 

ಹೆಸ್ತವಿನ್ಯಾಸಗಳು, ವಾದನ ರೀತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಮೂರನೆಯದರಲ್ಲಿ-ಗಾಯಕ 
ಲಕ್ಷಣ, ಗುಣಡೋಷಗಳು, ನಾದೋತ್ಸತ್ತಿ, ತ್ರಿಸ್ಕ್ಯಾ ನಗಳು, ಶ್ರುತಿ, ಸ್ವರಗಳು, 

ಗ್ರಾಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೂರ್ಛನಾತಾನಗಳನ್ನ್ಯೂ ೬೬ ರಾಗ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನೂ 

ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಡೆಯ ನರ್ತನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭರತನಾಟ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 
ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ದೇಶೀ ನರ್ತನ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಹೆಲವು ನೃತ್ತ 

ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ನನ್ನು ವಿಂಂತಿಖಾ --ಇವರು ತಂಜಾವೂರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ದ ಡೋಲಕ್ ವಾದಕ 

ರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು ದ್ರು ತಗತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಡಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ಪುರಾನ್"ಗಳನ್ನು ಇವರ 

ಸಮಕಾಲೀನರಾಗಿದ್ದ ಮೃದಂಗಂ ನಾರಾಯಣಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪಾ ಮುಂತಾದವರು 

ಬಹುವಾಗಿ ಮೆಚ್ಚಿ ಕೊಂಡಿದ್ದ ರು... ಛೋಟುವಿಯತಾ ಇವರ ಕರಿಯ ಸಹೋದರ. 

ಈ ಮುಸ್ಲಿ ೨ ಸಹೋದರರು ಪುದುಕೋಟಿಯ ಸಂಸ್ಥಾನ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದರು. 

ತಲ್ಪೆ ನಾಯರ್ ಸೋಮು ಭಾಗವತರಿಗೂ ನನ್ನು ವಮಿಯಾವಿಗೂ ನಡೆದ ಸಂಗೀತ 

ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಚರಿತ್ರಾರ್ಹವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾವೇರಿ ರಾಗದ 
«ರಿರ್ರನಿಷಲುಕು ನಾನಂದಿ ಮೃದಂಗ ಮೈನ? ಎಂಬ ಪಲ್ಲವಿಯು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾಯಿತು. 

ನಪುಂಸಕರಾಗ --ನಾರದನ ಸಂಗೀತ ಮಕರಂದವೆಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ನಾರದನು 

ರಾಗಗಳನ್ನು ಪುರುಷ, ಪ್ರೀ ಮತ್ತು ನಪುಂಸಕರಾಗಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದ್ದಾ ಫೆ. 

ನೆಚಭೋಮಣಿ- “ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಮೇಳ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ೪೦ನೆಯ ಮೇಳದ 

ಹೆಸರು. ಈ ರಾಗವು ೪೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನವನೀತದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗರಿಮಪಸ 

ಅಃ ಸನಿದಸಮಗರಿಸ 
ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಪಂಚಮವು ಅಂಶಸ್ವರ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಾರವು ಜೀವಸ್ವರ. 

ಗ ಮತ್ತು ಮ ಕಂಪಿತ ಸ್ವರಗಳು. ಸಗರಿಗಮ ಎಂಬುದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಯೋಗ, 

ಕರುಣರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ಇದೊಂದು ಅಪೂರ್ವರಾಗ. 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ನಾಯೆಡ ವಂಚನ ಸೇಯಕುರ ಎಂಬ ಕೃತಿಯಿಂದ ಈ ರಾಗದ 
ಸ್ವರೂಪವು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿತು. 
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ಒಳಗಡೆ ಇರುವ ತಂತಿಯನ್ನು ಈ ಉಂಗುರಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟದೆ. ಈ ತಂತಿಯು ವಾದ್ಯದ 

ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಚೌಕನಾದ ಮರದ ತುಂಡಿನ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಿದೆ. 

ಅವುಗಳ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಡಿ ಇಡೆ. ಇದನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಮರದ ತುಂಡಿಗೆ 

ಅಳವಡಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ತಿರುಗಿಸಿದರೆ ತಂತಿಯ ಶ್ರುತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. 

ಮಡಕೆಯ ಒಳಗಿನ ತಂತಿಗೆ ಸ ಸಣ್ಣ ಉಂಗುರಗಳಿವೆ. ವಾದ್ಯವನ್ನು ನಮುಡಿಸಿದಾಗ ಈ 

ಉಂಗುರಗಳು ತಂತಿಯ ಸಹಿತ ಕಂಪನಗೊಂಡು ಹಿತಕರವಾದ ನಾದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ 

ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಓರೆಯಾಗಿ ಹಿಡಿದು ನಂಡಿಸುವರು. ದೂರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ 

ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಲು ಇದನ್ನು ಬಳಸುವರು. ಇದು ಶ್ರುತಿವಾದ್ಯ ಮತ್ತು 

ತಾಳವಾದ್ಯ. 

ನರಭೈರವಿ--ಗೋವಿಂದಾಚಾರ್ಯ ವಿರಚಿತ *ಸಂಗ್ರಹ ಚೂಡಾಮಣಿ? ಎಂಬ 

ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ರಾಗದ ಹೆಸರು. ನರ ಎಂಬ 

ಪದವು ಕಟಪಯಾದಿ ಸಂಖ್ಯಾ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ೨೦ನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ 

೨೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತಕ್ಕೆ ನಠಚ್ಛಿರಏ ಎಂಬು ಹೆಸ ರನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 

NR ES ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಹೆಸರು ಸ್ವಾಮಿಶಾಸ್ರ್ರಿ. 

ಇವರು ನ್ಯಾಯಾದಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತವರೇಣ್ಯರು, ವಾವಾಗ್ರಣಿಗಳೆಂದು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಗಿ ಒರಿಸ್ಸದ RUS ವಿದ್ಯಾಗುರುಗಳಾಗಿದ್ದು ದಲ್ಲದೆ ̀ `ಜೊಕ್ಳಸ ಸದ 

ಮುಖಾ ಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿದ್ದ ದ್ದರು ಶ್ರೀಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಒರಿಸ್ಸ ಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವರೊಡನೆ 

ವಾದ ಮಾಡಿ, ಅವರ ನೈಜ ಪ್ರತಿಚಿ, ದೈವೀವರ್ಚಸ ಸ್ಬು ಮತ್ತು ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ 

ಮನಸೋತು ಅವರ ಪ್ರಮುಖ "ನಾಲ್ವರು ಶಿಷ್ರರಲ ಎರಡನೆಯವರಾಗಿ ಅವರಿಂದ 

ಸನ್ಯಾಸಗ್ರಹಣ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಆಶ್ರಮನಾಮ ನರಹರಿತೀರ್ಥರೆಂದಾಯಿಂತು. 

ರಾಜಕುಮಾರನು ಪ್ರಾಪ್ತವಯಸ್ತ ನಾಗುವವರೆಗೆ ಕಳಿಂಗ ದೇಶಾಧಿಪತ್ಯವನ್ನು ನಡೆಸಿ 

ಆಚಾರ್ಯರ ಆಜ್ಞೆಯಂತೆ ರಾಜನಿಂದ ಮೂಲ ರಾಮಸೀತಾ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನು 

ಪಾರಿತೋಷಕವಾಗಿ ಪಡೆದು ಉಡುಪಿಗೆ ಬಂದು ಪದ್ಮನಾಭತೀರ್ಥರ ನಂತರ 

ಪೀ ಠವನ್ನೇರಿದರು (೧೨೦೫-೧೨೧೪). ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಧರ್ಮಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ 

ಅನೇಕ ಕನ್ನಡ ದೇವರನಾವ ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಆ ಪೈಕಿ ನಮಗೆ ದೊರಕಿರುವುದು 

ಮೂರೇ ಹಾಡು, ಎಂತು ಮರುಳಾದೆ, ನಾನೆಂತು ಮರುಳಾದೆ (ಆನಂದಭೈರವಿ ದಿ), 
ಹರಿಯೇ, ಇದು ಸರಿಯೇ (ಶ್ರೀರಾಗ) ಮುಂತಾದ ಹಾಡಿನ ರಾಗವೂ ನಡೆಯೂ 

ಗಾನದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕಳೆಕಟ್ಟ ಬಂದಿದೆ. ನರಹೆರಿತೀರ್ಥರು ಹರಿದಾಸ ಕೂಟಕ್ಕೆ 

ಕ ಆದ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರು. 

ನರಸಿಂಹಭಾಗವತರು--ಇವರು ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಶಿಷ್ಯ ರಾದ ತಿಲ್ಲೈಸ್ಥಾ ನಂ 

ರಾಮಅಯ್ಯುಂಗಾರ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತವನ್ನು ನ ರಥಾಕಾಲ್ಷೇಶೆಗಳಿನ್ನು 

ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ೧೯೦೮ರಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ೫೦೦ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ 
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ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. ಪಿಟೀಲು ಗೋವಿಂದಸ್ವಾಮಿಹಿಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಇತರ ವಿದ್ವಾಂಸರ 

ನೆರವಿಠಿಂದ ತಿರುವೈ ಯ್ಯಾರಿನಲ್ಲಿ ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಆರಾಧೆನೋತ್ಸವವನ್ನು ಪ್ರಪ್ರಧಮ 

ವಾಗಿ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೆಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ೧೯೦೭ ರಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ 

ಕಜೇರಿಗಳು ನಡೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದರು. ಇವರ ಸಹೋದರ ಪಂಜು ಭಾಗವತರು 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಯನ್ನು ಕುರಿತು ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕವನ್ನು 

ಪ್ರಕಟಸಿದೆರು. 

ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ ಎಂ.ಎ. (೧೯೧೭) --ಇವರು ಮೈಸೂರಿನ ಮಂಡ್ಯಂ 
ಶ್ರೀ ವೈಷ್ಣವ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ದಿವಂಗತ ಎಂ. ಎ. ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ಯರ 

ಪುತ್ರರಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು ತಗ ರು ಕೈಲ್ವೇ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಆಧಿಕಾರಿ 

ಯಾಗಿದ್ದೂ ಬಿಡಾರಂ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ಪೃನವರ ರಾಮಮಂದಿರದ ಪ ಪ್ರಥಮ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾಗಿ 

ಸೇವೆಮಾಡಿ ಜನಫಿ ಬ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದ ರು. ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ತಮ್ಮ ೧೪ನೆ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ 

ಮೈಸೂರಿನ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣಗಾಯನ ಪಾಠಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ 

ನಂತರ ಚಿದಂಬರದ ಸಂಗೀತದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಭೇಶ 

ಅಯ್ಯರ್. ಪೊನ್ನಯ್ಯಸಿಳ್ಳೆ ಮತ್ತು ಟ.ಕೆ ರಂಗಾಚಾರಿರವರಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ರಣ 
ಪಡೆದು ೧೯೪೦ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮದರ್ಜೆಯನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿ «ಸಂಗೀತ ಭೂಷಣ? 

ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಂತರ ಮದ್ರಾಸ್, ತಿರುವಾಂಕೂರು, ದೆಹಲಿ ಮುಂತಾದ 

ಮುಖ್ಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರ 

ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆದು ೧೯೪೩ರಲ್ಲಿ ಮೈ ಸೂರಿಗೆ ಬಂದು ಗಾನಕಲಾ ಮಂದಿರ ಎಂಬ 

ಸಂಗೀತ ಕಲಾಶಾಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದರು. ಮೈಸೂರು, ಧಾರವಾಡ, 

ತಿರುವಾಂಕೂರು ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ರೇಡಿಯೋ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಂದ ಹಲವು ಸಲ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. 

ಇದಲ್ಲದೆ ಕಾಶ್ಮೀರದಿಂದ ಸಿಲೋನ್ವರೆಗೂ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ 
ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು 

ವರ್ಷಗಳ. ಕಾಲ ಮೈ ಸೂರಿನ ಮೆಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದು 

ನಂತರ ಹೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಆಚಾರ್ಯ ಪಾಠಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 

ಸೇವೆಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ಗಾನಕಲಾಮಂದಿರವನ್ನು 
ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಬರುತಿ ತ್ರಿದ್ದಾ ಕೆ. ಇವರ ಹಾಡುವ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ 

ರಾಗಾಲಾಪನೆ, ನೆರವಲು, ಸ ಸ್ವರಕಲ್ಪ ನೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರ ದಾಯಬದ್ಧ ತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುವ 

ಅಂಶಗಳು. ಇವರ ಶಿಷ್ಯ ಶಿಷ್ಯೆ ಕು ಅನೇಕ” ಅವರಲ್ಲಿ" ಹಲವರು ಸಂಗೀತ 

ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದಾರೆ. 

ನರಸಿಂಹ ಟಾರಿ--. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ತೆನ್ಮ! ಟವರ್ ಸಹೋದರರೆಂದು 

ಪ್ರಸಿದ್ಧ ರಾಗಿದ್ದ ವರಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಲು ಹಿರಿಯರು. ಸ್ ಪಿಟೀಲು ವಿದ್ವಾಂಸ 

ರಾಗಿದ ರು. ಎ ಇವರ ತಮ, ವರದಾಜಾರರ್ಲ್ಲ್ಕ ವೆ ಜೆಕರಾಗಿದ್ದರು. ಇವರು 
ಎ ೬ಿ y ಲ 
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ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಚೇರಿಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿದ್ದು ವು. ಮುದ್ರಾ ಸಿನಲ್ಲಿ ತಿರುಮೋಟ್ರ ಯೂರ್ 

ತ್ಯಾಗಯ್ಯರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ದ ಸಂಗೀತೋತ್ಸ ವದಲ್ಲಿ ವಕು ತಪ್ಪ ಜೆ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿ ದ್ದ ರು. 

ಇವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಸಂಗೀತಾನೆಂದ ರತ್ನಾ ಕರವೆಂಬ ಸಂಗೀತ” ನಿಷಯಿಕವಾದ ಬೆಂದು 

ಚಿಕ್ಕ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬರೆದು ಪ್ರ ಕಟಸಿದರು. 

ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಹೆಚ್, ಕೆ. (೧೯೪೬)--ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿಯವರು 
ಕರ್ಣಾಟಕದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಇವರ 

ತಂದೆ ಮೈಸೂರಿನ ವೆಂಕಟೀಶದೇವರ ತಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ರು ಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ ಅವರ 

ದೊಡ್ಡ ಪ್ಪ ಹೆಚ್. ಎಸ್. ರಾಮಚಂದ್ರರಾವ್ ಪ್ರಥಮ ಗುರು. ನಂತರ 

ಹೆಚ್. ಟ. ಪುಟ್ಟಸ್ವಾಮಯ್ಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್. ವಿ. ಕಷ್ಣ ಮೂರ್ತಿ ಯವರಲ್ಲಿ 

ಪಿಟೀಲು ವಾದನವನ್ನು ಕಲಿತು ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ 
ಒಂದು ವರ್ಷ ಮುತ್ತ ಣ್ಣ ನವರಲ್ಲೂ, ಟಿ ಪುಟ್ಟಿ ಸ್ವಾಮಯ್ಯ ನವರಲ್ಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದು 

ನಂತರ ಮದ್ರಾ ಸಿಗೆ ಹೋಗಿ ಸರೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ನ್ರವರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳ 

ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದರು. ೧೯೬೯ರಲ್ಲಿ ಮದ್ರಾಸಿನ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಗೀತದ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ 

ವಿದ್ವಾನ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುದಲ್ಲದೆ ೧೯೬೬ರಲ್ಲಿ 

ಬಿಎಸ್.ಸಿ. ಸದನೀಢರರಾದರು. ೧೯೬೯ರಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಸಂಗೀತ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಪಡೆದರು. ಕರ್ಣಾಟಕದ ಮತ್ತು ಹೊರಗಡೆ 

ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳ ಹಿರಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರಿಗೆ ಪಕ್ಕವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಿದ್ದಾ ರ. ಈಗ 

ಮೈಸೂರು ಆಕಾಶವಾಣಿ ನಿಲಯದ ಕಲಾವಿದರಾಗಿ ಕೆಲಸ ವತಾಡುತ್ತಿ ದ್ದಾ ರೆ. 

ನಲ್ಲತರಂಗ--ಇದು ೧೯ ಕೊಳವೆಗಳಿರುವ ಒಂದು ಸುಷಿರವಾದ್ಯ. ಇದನ್ನು 

ಆರ್ಗನ್ ವಾದ್ಯದ ತತ್ವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಕೊಳವೆಯನ್ನು 

ಒಂದು ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ ತೆರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಿದಿಯನ್ನು ಒತ್ತಿ 

ನುಡಿಸಲಾಗುವುದು. 

ನಳೆಂಗುೊ- “ಇದೊಂದು ಮದುವೆಯ ಹಾಡು. 

ನೆಳಿನಕಾಂತಿ-ಈ ರಾಗವು ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸೆಗರಿಮಪನಿಸ 
ಅ: ಸನಿಪಮಗರಿಸ 

ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಗಾಂಧಾರ ನಿಷಾದಗಳು ವಾದಿ ಸಂವಾದಿಗಳು. ಖುಕ ಸ್ವರಗಳು 

ರಾಗಛಾ ಯಾಸ್ವರಗಳು. ಭಕ್ತಿರಸ ಪ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. 

ಶ್ಯಾಗರಾಜರ «ಮ ಮನವ್ಯಾಲಗಿಂಚರಾ? ಎಂಬ ̀ ಚನೆಯು ಈ ರಾಗದ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕೃ ತಿ. 

ನಳಿನೆಕುಸುಮಾವಳಿ--ಈ ರಾಗವು ೬೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧಾತುವರ್ಧಭಿಯ 
ಒಂಡು ಜನ್ಯರಾಗ, 
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ನಭೋಮಾರ್ಗಿಣಿಈ ರಾಗವು ೧೬ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಚಕ್ರವಾಕದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ. 

ಆ: ಸಗಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸದಾಪಮುಗರಿಸ 

ನರ್ಮ್ವುದ--ಈ ರಾಗವು ೫೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನಾಮವಾರಾಯಣಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮದ ನಿಸ 
ಅಃ; ಸನಿಮಗರಿಸ 
ನಂಯು---ರಾಗಗಳನ್ನು ಘನ, ನಯೆ, ದೇಶ್ಯ ರಾಗಗಳೆಂದು ವರ್ಗೀಕರಣ 

ಮಾಡುವುದುಂಟು ನಯರಾಗಗಳಿೆಲ್ಲವೂ ರಕ್ತಿರಾಗಗಳು. ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ರಾಗಾಲಾಪನೆ 

ಮತ್ತು ತಾನ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಮ ಕಾಲವನ್ನು ಹಾಡಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ರಾಗಗಳು 

ನಯರಾಗಗಳು. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ ನಯರಾಗವೆಂದರೆ ಮೃದುವಾದ ರಾಗ. 

ಘನ ಮತ್ತು ದೇಶ್ಯವಲ್ಲದ್ದು ನಯರಾಗ. 

ನಯಂರಂಜನಿ ಈ ರಾಗವು ೨೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸರಸಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ; ಸರಿಗಮಪದಪನಿಸ 
ಅ: ಸೆನಿಪನಿದಮಗರಿಸ 
ನಯಂ ವೆಂಕಟಿಸುಬ್ಬ ರ್ --. ಇವರು ಪ್ರಸಿದ್ಧಗಾಯಕ ಮತ್ತು 

ವಾಗೆ ಗ್ಲೇಯಕಾರರಾಗಿದ್ದ ಪಲ್ಲವಿದೊರೆಸ್ಟಾವಿುಿ ಅಯ್ಯರ್ ರವರ ಮಾತಾಮಹೆ. ನಯ 

ಶ್ಚ ಲಿಯ ಹಾಡುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ನೇಯುವಮತಿ--ಈ ರಾಗವು ರಿಂಕೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನೀತಿಮತಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯ್ವರಾಗ- 
ಆ: ಸರಿಗಮದವನಿಸ 

ಅ: ಸಥಿದಮಗರಿಸ 
ನಂತುನ ಭಾಷಿಣೆ-ಈ ರಾಗವು 94೨ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ, ರಾಮಪ್ರಿ ಯದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದನಿಸ 

ಅ; ಸವಿದನಿಪಗಮಗಸ 
ನರಕುಂಡ--ಇದೊಂದು ಜಾನಪದ ವಾದ್ಯ. ಮಡಕೆಯೆಂತಿಡೆ. ಇದರ 

ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಂತಿ ಇದೆ. ಇದರ ಮುಖವನ್ನು ಆಡಿನ ಚರ್ಮದಿಂದ 

ಮುಚ್ಚಿ ದೆ. ಮಡಕೆಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರೆವಿಜಿ. ಇದರ ಮೂಲಕ 

ಹ ಗುಂಡಿಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಒಂದು ಲೋಹೆದ ಉಂಗುರವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ; 
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ಆ: ಸರಿಗಮಪಮಪಸ 
ಅಃ ಸೆ ನದನಿಪಮದಿಸ 

ನಳಿನಭ್ರಮರಿ ಈ ರಾಗವು ೫೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹೇಮವತಿಯ ಒಂದು 
ಜನ್ಯರಾಗ, | 

ಆ; ಸರಿಮಪದನಿಸ 

ಅಃ ಸಪನಿದನಿಪಮರಿಸ 
ನಳಿನಸುಖಿ ಈ ರಾಗವು ೩೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವಾಗಧೀಶ್ವರಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆಃ ಸಮಗಮಪದನಿದಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗಮರಿಸ 
ನಳಿನಹಂಸಿ- ಈ ರಾಗವು ೫೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಶೂಲಿಸಿಯ ಒಂದು ಜನ್ಯ 

ರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪನಿದಸ 
ಸೆನಿದಪಮರಿಸ 

ನಳಿನೀ ಹಡ್ಮಕೋಶ ಹೆಸ್ತ-ಇದು ಭರತನಾಟ್ಯದ ಒಂದು ವಿಶೇಷ 

ಮುದ್ರೆ. ಎರಡು ಪದ ಒತೋಶ ಹಸ್ತಗಳು ಕೆಳಮುಖವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ 

ಆಡಿಸಿದಾಗ ಅದು ಪದ್ಮಕೋಶ ಹಸ್ತ _ವಾಗುತ್ತ ಡೆ. 

ನಷ್ಟ ಇದು ೧೪ ಬಗೆಯ. ಪ್ರಸ್ತಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಭ. ಪ್ರಸ್ತಾರಗಳನ್ನು 

ಒಂದು ಯೋಜನಾರೀತ್ಯಾ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗುವುದು. ಪ್ರಸ್ತಾರದ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯು 

ತಿಳಿದರೆ ಅದರ ಅಂಗಗಳ ಕ್ರಮ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಬಹುದು. ತಾಳದಶ ಪ್ರಾಣಗಳಲ್ಲಿ 

ಪ್ರಸ್ತಾರವು ಕೊನೆಯ ಪ್ರಾಣ. ಇದಕ್ಕೆ ನಷ್ಟ ವೆಂದು ಹೆಸರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ 

ವಾದುದು ಉದ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರ ಸ್ತಾರದ ರಚನೆ We ಸ್ವರೂನವು ತಿಳಿದರೆ ಅದರ 

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆ ಯನ್ನು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಮೇಳದ ಸ್ವರಗಳು ತಿಳಿದರೆ 

ಅದರ ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು. ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಉದ್ಭಿಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನಷ್ಟ 

ಮತ್ತು ಉದ್ದಿಷ್ಟ ತವನ್ನು ೫೦೪೦ ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದು. ಸ್ವರ 

ಪ್ರಸ್ತಾ ಸರಗಳನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯ ವಸ್ಥಿ ಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ವರಪ್ರಸ್ತಾರದ 

ತ್ರ ಮಸಂಖ್ಯೆ ಹೆ ತಿಳಿದರೆ ಆ ಜ್ರ ಸ್ತ ರ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ದ ಸ್ವರಗಳನ್ನು ಗೊತ್ತುಮಾಡ 

ಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು ಪ್ರ ಸ್ತಾರದ ಸ್ವರಗಳು ಗಂದ “ಅದರ ಉದ್ದಿ ಷ್ಟ 

ಅಥವಾ ಶ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನುು ಗೊತ್ತು ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ 

ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಉದ್ದಿ ಷ್ಟಗಳ ಉಪಯೋಗವು ತೀರ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಆದರೂ ಮನುಷ್ಯನ 

ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿಯು ತಾಳ ಮತ್ತು ನಡೆಗಳ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟವಷ್ನು 

ಮುಟ್ಟಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. 
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ನೆಕ್ನ್ಷತ್ರೆ ಮಾಲಾಈ ರಾಗವು ೧೮ನೆಯ ಮೇಳಕರ್ತ ಹಾಟಕಾಂಬರಿಯ 
ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗದವಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಗರಿಸ 

ನವಗ್ರೆ ಹಕೀರ್ತನೆಗಳಂ--ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರು ರಚಿಸಿರುವ ನವಗ್ರಹ 

ಕೀರ್ತನೆಗಳು” ಅಥವಾ ವಾರದ ಕೇರ್ತನೆಗಳು ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ 

ಕೊಡುಗೆಗಳು. ಇವು ನವಾವರಣ ಕೃತಿಗಳು ಮತ್ತು ಗುರುಗುಹೆ ಕೃತಿಗಳು ಅಥವಾ 

ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಪ್ತಕಗಳಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾದ ಸಮುದಾಯ ಕೃತಿಗಳು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 

ಪ್ರಕಟವಾಗಿರುವ ಗುರುಗುಹ ಗಾನಾಮೃತ ವರ್ಹಿಣಿ-ಬಾಗ 11 ಎಂಬ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 

ಎರಡು ಛಾಯಾಾಗ್ರಹೆಗಳನ್ನು ಕುರಿತು ಕೀರ್ತನೆಗಳಿವೆ. ಮನೋಹರಿರಾಗದಲ್ಲಿ (ರೂಪಕ) 
ರುವ “ಸ್ಮರಾಮ್ಯಹೆಂಸದಾರಾಹುಂ? ಮತ್ತು ಚಾಮರ ರಾಗದಲ್ಲಿರುವ (ರೂಪಕ) 

«ಮಹಾಸುರಂ ಕೇತುಮಹಂ' ಎಂಬ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ರಾಹು ಮತ್ತು ಕೇತುವನ್ನು 

ಕುರಿತ ಕೇರ್ತನೆಗಳು. ಇವು ದೀಕ್ಷಿತರಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ 

ಸಂದೇಹವನ್ನು ಹಲವು ವಿದ್ವಾಂಸರು ವ್ಯಕ್ತ ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುಬ್ಬ ರಾಮ ದೀಕ್ಷಿತರ 

«ಸಂಗೀತ ಸಂಪ್ರ ದಾಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ? ಆ ̀  ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ" ಇವೆರಡು ಬ ತಿಗಳು ಕಂಡು 

ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ರೌ ತರ ಏಳು ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ̀ ಸ್ವರಮಟ್ಟು ಸಹಿತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. 

ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಕಾರಣವಾದ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ 

ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಚಲಿತವಿರುವ ಕತೆಯಂತೆ ದೀಕ್ಷಿತರ ಶಿಷ್ಯರಾಗಿದ್ದ ಶುದ್ಧ ಮದ್ವಲಂ 

ತಂಬಿಯುಪ ಎಂಬುವರಿಗೆ ವಿಪರೀತವಾದ ಉದರಶೂಲೆ ಉಂಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು 

ಔಷದೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೂ ಶಮನವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಜೋತಿಷ್ಯರು ಗ್ರಹಶಾಂತಿ 
ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಆಗ ಗುರುವಾದ ಮುತ್ತು ಸ್ವಾಮಿದೀಕ್ಷಿತರನ್ನು 

ಮುಂದೇನು. ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿದರು. ಶಿಷ್ಯನ ಕಷ್ಟವನ್ನು ನೋಡ 

ಲಾರದೆ ಗ್ರಹೆಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಕೊಡುವುದಾಗಿಯೂ, ಅವುಗಳನ್ನು 

ಒಂದು ವಾರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಹಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅಂತೆಯೇ ಅವರು 

ರಚಿಸಿದ ಕೀರ್ತನೆಗಳನ್ನು ತಂಬಿಯಪ್ಪ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದುವಾರ ಹಾಡಿದರು 

ಅವರು ಉದರಶೂಲೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಹೊಂದಿದರು. ಇದಲ್ಲದೆ ಇತರರ ಉದರ 
ಶೂಲೆಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರು. ನಾವು ಈ ಕತೆಯನ್ನು 

ನಂಬುವುದಾದರೆ ಗ್ರಹಕೀರ್ತನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಆ ಶಕ್ತೆಯಿದೆ ಎನ್ನಬಹುದು. ಪ 

ಕೃತಿಗಳು ಯಾವವೆಂದರೆ... 

ಸೂರ್ಯ ಭಾನುವಾರ .. ಸೂರ್ಯಮೂರ್ತೇ ಸೌರಾಷ್ಟ್ರ —ಧ್ರುವ 

ಚಂದ್ರ —ಸೋಮವಾರ-- ಚಂದ್ರಂಭಜ —ಅನಾವೇರಿ -ಮಠ್ಯ 

ಅಂಗಾರಕ - -ಮಂಗಳವಾರ-. ಅಂಗಾರಕಂ —ಸುರಟ —ರೂಪಕ 
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ಬುಧೆ ಬುಧವಾರ  ಬುಧಮಾಶ್ರಯಾಮಿ ನಾಟಿಕುರಂಜಿ--ರುಂಪ 

ಗುರು ಗುರುವಾರ -.. ಬೃಹಸ್ಪತೇ —ಅಠಾಣ ತ್ರಿಪುಟ 

ಶುಕ್ರ —ಶುಕ್ರವಾರ ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ —ಫರಜ್-- ಅಟ 

ಶಶಿ ಶನಿವಾರ ೨. ದಿವಾಕರತನೂಜಂ ಯದುಕುಲ 
£ ಕಾಂಭೋಜಿಏಕ 

ಸೂರ್ಯಮೂರ್ತೆೇ ನಮೋಸ್ತುತೇ? ಎಂಬುದು ಮೊದಲನೆಯ ಕೃತಿ. ಸೂರ್ಯ 

ಕ ಆರೋಗ್ಯಾದಿ ಫಲದ, ಸೋಮಾದಿಗ್ರಹ ಶಿಖಾಮಣೀ, ಭಾರತೀಶ 

ಹರಿಹರಾತ್ಮನೇ ಇತ್ಯಾದಿ ಗುಣವಾಚಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂರ್ಯಸ್ತುತಿಯು 

ಸೌರಾಷ್ಟ್ರರಾಗದಲ್ಲಿದೆ ದೀಕ್ಷಿತರ ಪಂಥದ ಪ್ರ ಕಾರ ಈ ರಾಗವು ಒಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ 

ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ ಇದರ ಪೆಂಚಶ್ರುತಿ ಧೈವತವು ಸೂರ್ಯನ ಅಸಾಮಾನ್ಮ 

ಪ್ರಕಾಶ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತರು ತ್ತದೆ” ಶುದ್ಧ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಶುದ್ಧ ತ್ಲರಿಷಭಕ್ಕೆ 

ಹೋಗುವ ಜಾರು ಭಕ್ತಿಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸ. ತ್ತದೆ.” ಮಧೆ ಶೈ ಸ್ಮಾಯಿಯಿಂದ ಮಂದ್ರ 

ಪಂಚವನಾಕೈೈ ಹೋಗುವ "ನಮೋಸ್ತುತೇ? ಎಂಬ ಪದವು ಭಕ್ತನ ವಿನೀತ ಭಾರದ 
ಪ್ರತೀಕವಾಗಿದೆ. ಸೌರಾಷ್ಟ್ರರಾಗವು ಮುಖ್ಯಗ್ರಹೆವಾದ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು 

ಸೂಕ್ತವಾದ ರಾಗವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತರು ಅದನ್ನು ಬಳಸಿರುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸ 

ಬಹಂದು. ಇದರ ತಾಳವು ಸೂಳಾದಿ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೆಯದು. 

ಸೂರ್ಯನು ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಾಶದ ದ್ಯೋತಕವಾದರೆ ಚಂದ್ರನು ಪ್ರಕೃತಿಯ 

ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ನೀಡುವ ಗ್ರಹ. ಇವನು «ಚಂದ್ರನೂ ಮನಸೋ 

ಜಾತ” ಎಂಬಂತೆ ವಿರಾಟ್ ಪುರುಷನ ಮನಸ್ಸಿ ರಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದವನು. 

ದೀಕ್ಷಿತರು *ಚಂದ್ರಂ ಭಜಮಾನಸ- ಸಾಧು ಹೃ ದಯ ಸದ್ಭಶವ ವರ್? ಎಂದು ಎರಡನೆಯ 

ಕೃತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ %ತಿಯು ಶೀತಕಿರಣಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ, 

ಮೈದುವಾದ ಅನಾಷೇರಿರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದು ಎರಡನೆಯ ಸುಂದರ ಗ್ರಹವಾದ 

ಚಂದ್ರನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ರಕ್ತಿರಾಗ, ಇದು ' ಸೂಳಾದಿ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ 

ಎರಡನೆಯದಾದ ] ಮಠ್ಯತಾಳದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ಕತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿರುವ ೩೩ ಅನುಸ್ವಾರಗಳು 

ಚಂದ್ರನಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಅನುಭವ ವೇದ್ಯಪಾದ ಆಹ್ಲಾ ದದ ಪ್ರತೀಕಗಳಾಗಿವೆ. 

ಕಾರಕ ಮಂಗಳ ಗ್ರ ಹೆದ ಕೃತಿಯು, ಅಂಗಾರಕ ಡಾ ಶ್ರ ಯಾಮ್ಯಹೆಂ-- 

ವನತಾತ್ರಿ ತ ಜನಮಂದಾರಂ ! ಮಂಗಳವಾರ ಭೂಮಿಕುಮಾರಂ-ವಾರಂವಾರವ್್ > 

ಎಂದು ರಂಭವಾಗುತ್ತೆದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಎಂದಿದ್ದ ರೂ ಇದು ಅಮಂಗಳವಾರ. 

ಆದಿನ ಯಾವ ಶುಭಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೂ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಗ್ರಹಸ್ತುತಿಗೆ ಸುರಭಿ 

ರಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ. ಇದು ಮಂಗಳವನ್ನು ಹಾಡಲು ಬಳಸುವ ರಾಗವಾದರೂ 

ಇನ್ನೊಂದು ದೃಷ್ಟಿ ಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಮಂಗಳಕರ ರಾಗ. ಗುರುವು - ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಈ 

ರಾಗವನ್ನು ಹೇಳಿ “ಕಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ಸಂಪ್ರವಾಯ. ಮಂಗಳವ 
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ಹೆಸರಿದ್ದರೂ ಅಮಂಗಳಕರವಾದ ಗ್ರಹದ ಕೀರ್ತನೆಯನ್ನು ಮಂಗಳವೂ, ಅಮಂಗಳವೂ 

ಆದ ರಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿರುವುಮ ಗಮನಾರ್ಹ. ತಾಳವೂ ಸಹೆ ವಿಲಕ್ಷಣವಾದ 

ಸೂಳಾದಿ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೆಯದಾದ ರೂಪಕ ತಾಳವನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

ನಾಲ್ಕ ನೆಯ ಗ್ರಹವು ಬುಧೆ. ಈ ಕೃತಿಯು "ಬುಧಮಾಶ್ರ ಸನ ಸತತಂ । 

ರ ಚಂದ್ರ ತಾರಾಸುತಂ॥? ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಸ್ಯಾಧಿಪ, 

ಮಧುರ ಕವಿತಾಸ್ರದ, ಸದಾನಂದ ಸಹಿತನಾದ ಬುಧಗ್ರ ಹವನ್ನು ಸ್ತು ಗ 

ರಕ್ತಿರಾಗವಾದ ನಾಟಕುರಂಜಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕನೆಯ ಹಾರವ ರುಂಪತಾಳವನ್ನು 

ಖಳಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 

ಐದನೆಯ ಗ್ರಹೆವು ಗುರು ಅಧವಾ ಬೃಹೆಸ್ಪ ತಿ. ಕೀರ್ತನೆಯು « ಬೃಹಸ್ಪತೇ 

ತಾರಾಪತೇ | ಬ್ರಹ್ಮಾಣಾತೇ ನಮೋಸ್ತುತೆ: ॥ ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. 
*ಥಿರಾಮಯಾಯ? ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ತಂಬಿಯಪ್ಪ ನಿಗೆ ರೋಗವು 

ವಾಸಿಯಾಗಿರುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸಬಹುಡು. ಮಹಾಬಲ ಮತ್ತು ಜಗತ್ರಯ 

ಗುರುವಾದ ಬೃಹಸ್ನ ಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಲು ದೀಕ್ಷಿತರು ಅಠಾಣರಾಗವನ್ನೂ ತ್ರಿಪುಟ 

ತಾಳವನ್ನೂ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಚತು್ರುತಿ ಥ್ಸೈವತವು ಅಂಶ ಮತ್ತು "ನ್ಯಾಸಸ್ವರ 

ವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಸಿ ಯಿಿಯಲ್ಲಿ ಓಾಟುಸ್ವ ರ ಪ್ರ ಯೋಗಗಳು ಈಗ್ರ ಹದ 

ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತ ವೆ. ಇದರ ರಸವು ಅರತ ಆದ್ದರಿಂದ pe 

ರಾಗವನ್ನು ಐದನೆಯ ಗ್ರಹೆದ ಸ್ತುತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. 

ಆರನೆಯ ಗ್ರಹವು ಶುಕ್ರ. ಈ ಕೀರ್ತನೆಯ ಪಲ್ಲವಿಯು ಹೀಗಿದೆ. 

“ಶ್ರೀ ಶುಕ್ರ ಭಗವಂತಂ | ಚಿಂತಯಾಮಿ ಸತತಂ । ಸಕಲ ತತ್ವಜ್ಞಂ | ಈ 

ಕೀರ್ತನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾ, ದ್ರೇಕ್ವಾಣ ಇತ್ಯಾದಿ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯಶಾಸ್ತ್ರದ ಹಲವು 

ಪದಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರನು ದೈತ್ಯಗುರು. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಿತರು 

ದೇಶಿಯರಾಗದ ಫರಜ್ರಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಕವಿ, ಕಳತ್ರ ಕಾರಕ ಮತ್ತು 

ಸಂಗೀತಕಾರಕನಾದ ಶುಕ್ರನ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ರಕ್ತಿರಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. 

ಆರನೆಯ ಗ್ರಹಕೀರ್ತನೆಗೆ ಆರನೆಯ ತಾಳವಾದ ಆಟಶಾಳವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾ ಕ್ರ 

ಏಳನೆಯ ಗ್ರಹವು ಶನಿ. ದಿವಾಕರ ತನುಜಂ--ಶನೈಶ್ಯರಂ | ಧೀರತರಂ 

ಸಂತತಂ ಚಿಂತಯೇ?!! ಎಂದು ಶನಿ ಕೇರ್ತನೆಯು ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅನೇಕ 

ದೇಶಗಳ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಯಡುಕುಲ ಕಾಂಭೋಜಿರಾಗದಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ 
ಧಾತು ಮಾತಿನ ರಸ ಮತ್ತು ಭಾವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರ ವಿಳಂಬ ಕಾಲವು, 

«ಶನಿಃ ಮಂದಃ? ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿದೆ... ಇದರ ತಾಳವೂ ಸಹ ಏಳನೆಯ 

ಏಕತಾಳವಾಗಿದೆ 

ಏಳು ಮುಖ್ಯಗ್ರ ಗೃಹಗಳ ಕೀರ್ತನೆಗಳ ನಂತರ ಛಾಯಾಗ್ರ ಹಗಳಾದ ರಾಹು 

ಮತ್ತು ಕೇತುವಿನ ಕೇರ್ತನೆಗಳಿವೆ. ಈ ಗ್ರಹಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ 'ದಾರದ ದಿನಗಳಿಲ್ಲ. 
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ಈ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಪ್ರತಿಮಧ್ಯಮ ರಾಗಗಳಾದ ಮನೋಹರಿ ಮುತ್ತು ಚಾವುರ 

ರಾಗಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಪ್ರತಿ ಮಧ್ಯಮ ಸ್ವರವು ಕ್ಷುದ್ರಗ್ರಹಗಳ ಸ್ವಭಾವಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ 

ವಕ್ರತ್ವವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತ ಜೆ. ಇವೆರಡಕ್ಕೂ ವಿಲಕ್ಷಣ ತಾಳವಾದ ರೂಪಕವನ್ನು 

ಬಳಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನಾರ್ಹ. 

ನೆವಪಲ್ಲವಿ-ಈ ರಾಗವು ೫೧ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಕಾಮವರ್ಥೆನಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದೆನಿಪದಪಸ 

ಅ: ಸನಿದಪದಮಗಸ 
ನೆವಭಾಸುರ ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವಗೌಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆಃ ಸರಿಗಪನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಮಗರಿಮಸ 

ನವವತಾಲಿ--ರಾಗತಾಳ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತ 

ವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ. 

ನವನೀತ ಪೆಂಚೆಮ--ಈ ರಾಗವು ೨೪ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ವರುಣ ಪ್ರಿಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. \ 

ಆ: ಸಗಮದಹೆದವಿಸ 

ಅ: ಸ ನಿಷಮರಿಸ 

ನವರಸ ಅಂಧಾಳಿ--ಈ ರಾಗವು ೪೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೆವಳಾಂಬರಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಗರಿಗಮಪದಸ 
ಅಆ: ಸೆದಪಮಗರಿಗಸ 
ನವರತ್ನ ಭೂಷಿಣಿ-ಈ ರಾಗವು ೬೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಸ 

ಅಆ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 

ನವರತ್ನ ವಿಲಾಸ--ಈ ರಾಗವು ೭೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಲತಾಂಗಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪದಪಸ 

ಅ; ಸದಪಮುಗಮರಿಸ 

ನನರಸ-ಈ ರಾಗವು ೧೫ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಮಾಯಾಮಾಳವ ಗೌಳವ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ಆ: ಸರಿಗಮನಿದನಿಸ 

ಅಃ: ಸನಿಪಮರಿಸ 
ನವರಸ ಕನ್ನಡ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿಯ 

ಒಂದು ks Sk 

ಆಃ ಸಗಮಪ 

ಅ: ಸನಿದಮ ರಿಸ 

ಉಪಾಂಗರಾಗ. ಸ್ವರಾಂತರ ಷಾಡವ ರಾಗಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಪರೂಪವಾದ ನಿದರ್ಶನ. 

ಗ್ರ ಮ, ರಿ ಗಳು ರಾಗ ಛಾಯಾಸ್ವರಗಳು. ಭಕ್ತಿರಸ ಪ ಪ್ರಧಾನವಾದ ರಮಣೀಯವಾದ 

ರಾಗ. ತ್ಯಾಗರಾಜರು «ನಿಮ್ಮ ವಿನಾನಾಮದೇಂದು? ಮತ್ತು «ಪಲುಕ ಕಂಡ ಚಕೆ ರನು” 

ಎಂಬ ಎರಡು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಈ ರಾಗವನ್ನು ಅಮರಗೊಳಿಸಿದ್ದಾ ರೆ. ಈ i 

ತ್ಯಾಗರಾಜರ ಕೊಡುಗೆ ಸಾರ್ವಕಾಲಿಕರಾಗ. ನೀಪಾದ ಮುಲೇಗ ತಿಯನಿ ಎಂಬ 

ಕೃತಿಯನ್ನು ರಾಮನಾಡ್ ಶಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸಯ್ಯಂಗಾನ್ಯ ರು ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಿದ್ದಾ ಎ 

ನವರಸ ಕುಂತಳಿ_ಈ ರಾಗವು ೪೦ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ನವನೀತದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ 

ಆ: ಸಮಪದನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪದಮಗರಿಸ 
ನವರಸ ಕಲಾನಿಧಿ-_ ಈ ರಾಗವು ೨೮ನೆ ಹರಿಕಾಂಭೋಜಿ ಮೇಳದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಮಪಸನಿಸ 

ಅ: ಸನಿದಪಮಗರಿಸ 
ನವರಸ ಗಾಂಧಾರಿ-_ಈ ರಾಗವು ೫೦ನೆ ನಾಮನಾರಾಯಣಿ ಮೇಳದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 

ಆ: ಸರಿಗಮಪಮದನಿಸ 

ಅ: ಸಪನಿದಮಗರಸ 

ನವರಸ ಚಂದ್ರಿಕ--(೧) ಈ ರಾಗವು ೧೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಗಾಯಕಸ್ರಿ ಯದ 

ಒಂದು ಜನ್ಯ ರಾಗ 

ಆ: ಸರಿಗಪಮದಸ 

ಅ: ಸದಪಮಗರಿಸ 

(೨) ಇದೇ ಹೆಸರಿನ ಮತ್ತೊಂದು ರಾಗವು ೪೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧವಳಾಂಬರಿಯ 

ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ. 

ಆ; ಸರಿಗಮದನಿಸ 
ಅ; ಸದಪಗರಿಸ ಅ 
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ನವರಸ ಬಂಗಾಳ-_ಈ ರಾಗವು ೪೭ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಸುವರ್ಣಾಂಗಿಯ 

ಒಂದು ಹಸರನ. 

ಚು ಸರಿ ಗಮದಪದನಿಸ 

ಅನ ಸಥಿದಮಗಸ 

ನವರಸಗಳು--ಸಾಹಿತ್ಯ, ನಾಟಳ, ನಾಟ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು 

ಬಗೆಯ ರಸಗಳನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವು: ಶೃಂಗಾರ, ಹಾಸ್ಯ, ಕರುಣ್ಕ 

ರೌದ್ರ, ವೀರ, ಭಯಾನಕ, ಭೀಭತ್ಸ, ಅದ್ಭುತ, ಶಾಂತ ಭಕ್ತಿ ಯನ್ನು ಹತ್ತನೆಯ 

ದೆಂದೂ, ಹೆನ್ನೊಂದನೆಯದೆಂದೂ, ದೇಶವ್ರೇಮವನ್ನು ವಾತ ವನ್ನು ಹನ್ನೆರಡ 

ನೆಯದೆಂದೂ, ಕೆಲವರು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ ಶೃಂಗಾರ ರಸಕ್ಕೆ ರಸರಾ ವೆಂದು ಹೆಸರು. 

ನವರಸಂ- ಕೇರಳದ ಕಥಕಳಿ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಒಂದರಿ Hips 

ನವರೋಜ್ ಈ ರಾಗ ೨೯ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಧೀರ ಶಂಕರಾಭರಣದ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ, 

ಆ: ಪದನಿಸರಿಗಮಪ 

ಅಃ ಮಗರಿಸ ನ 

ಮಧ್ಯೆಸ್ಥಾ ಯಿರಾಗ. ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವಾದ ಪಂಚಚಮಾಂತ್ಯರಾಗ. ಗಮಕ ವರಿಕ ರಕ್ಷಿರಾಗ 

ದೈವತ ಗಾಂಧಾರಗಳು ವಾದಿಸಂವಾದಿಗಳು. ರಿಷಭ, ಗಾಂಧಾರ, ಥೈವತಗಳು 

ನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಜೀವಸ್ವರಗಳು. ದೀನರಸ ಪ್ರಧಾನವಾದರಾಗ. ಒದು ಅರೇಬಿಯಾ 

ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯಾ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಚೀನರಾಗವಾಗಿದ್ದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ೧೬ನೆ 

ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದಿತು. ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ೧೩೦ ವರ್ಷಗಳಿಂದ 

ಇದೆ. ಇದು ಜನನದ ಸಂಗೀತದಲ್ಲೂ ವಿವಾಹದ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೂ ಕಂಡು ಬರುತ್ತದೆ. 
ಮೆಂಕಟಿಮಖಿಯ ಕಲುವುಣ ರಬ್ಬಣ ಎಂಬ ಧ್ರುವತಾಳದ ಗೀತೆ, ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ 

ದೀಕ್ಷಿತರ ಹಸ್ತಿವದನಾಯ ನಮಸ್ತುಭ್ಯಂ (ಮಿಶ್ರ ಏಕ) ಎಂಬ ಕೃತಿ ಸುಬ್ಬರಾಮ 

ದೀಕ್ಷಿತರ ಸಂಚಾರಿಗಳು, ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರ ಸೇವೇನನು (ಛಾಪು) 

ಎಂಬ ಕ ತಿ, ಕ್ಷೇತ್ರಜ್ಞ ನ ಏಲವಚ್ಚಿ ತಿವೇ ಎಂಬ ಹದ ಈ ರಾಗದಲ್ಲಿವೆ. 

ನವರತ್ನ ಗಳು --ಅಕ್ಬ ಡ್ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯ ಆಸ್ಚ್ಯಾ ನದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತು ಶ್ರೇಷ್ಠ 

ಏದ್ವಾಂಸಂದ್ಧರು. ತಾನ್ ನೆ ಸೇನನು ಅವರಲ್ಲಿ ಅತ್ಯರಿತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಗಿದ್ದನು. 

ಅಬುಲ್ ಫಜಲ್ ಮತ್ತು ರಾಜಾ ಬೀರಬಲ್ಲನು ನವಮಣಿಗಳೆಂಬ ವಿದ್ವಾಂಸರ 

ಕೂಟಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದ ರು. 

ನೆನರತ್ನ ಮಾಲಾ ತಿರುವಾಂಕೂರಿನ ಸ್ವಾತಿತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರು 

ರಚಿಸಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಕೃತಿಗಳ ಮಾಲಿಕೆ, ಶ್ರವಣ, ಕೀರ್ತನ, ಸ್ಮರಣೆ, ಪಾದಸೇವನ, 

ಅರ್ಚನ, ವಂದನೆ, ದೊಸ ೨ ಸಖ್ಯ, ಆ ತೃನಿವೇದನೆ ಎಂಬ ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು 

ಕುರಿತು ಈ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಜಸ ಡು 
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ನವರತ್ನ ಮಾಲಿಕಾ ಶ್ಯಾಮಾಶಾಸ್ತಿಗಳು ಮಧುರೈವಿನಾನಾಕ್ಷಿ ಅಮ್ಮನನ್ನು 

ಕುರಿತು, ಒಂಬತ್ತು ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ ಅಮ್ಮನವರ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಡಿದರು. 

ಅವರ ಶಿಷ್ಯ ಆಲಸೂರು ಕೃಷ್ಣ ಯ್ಯರ್ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವರ ಲಿಪಿತ ಸಹಿತ ಬರೆದು 

ಕೊಂಡರು. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಳು ಕೃತಿಗಳು ಬಹುಪ್ರ ಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ - 

೧. ಸರೋಜದಳ ನೇತ್ರಿ — ಶಂಕರಾಭರಣ ಎ: ಆದಿ 

೨. ಮರಿವೇರೆಗತಿ — ಆನಂದ ಭೈರವಿ — ಛಾಪು 

೩. ನನ್ನು ಬ್ರೋವುಲಲಿತ — ಲಲಿತ — ಛಾಪು 

೪. ಡೇವಿ ವಿತಾನನೇ ತ್ರಿ — ಶಂಕರಾಭರಣ — ಆದಿ 

೫. ಪಸಾನಲೋಚನಬ್ರೋವ - ದನ್ಯಾಸಿ — ಛಾಪು 

೬. ದೇವೀ ನೀ ಪಾದ ಸಾರಸ « ಕಾಂಭೋಜಿ -.. ಆದಿ 

ಶ್ಯ ಮಾಯಮ್ಮಯನಿ — ಆಹಿರಿ — ಆದಿ 

ನವರಾತ್ರಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ತಿರುವನಂತಪುರದಲ್ಲಿ ನವರಾತ್ರಿ ಉತ್ಸವದ 

ಒಂಬತ್ತು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡಲು ಸ್ವಾತಿ ತಿರುನಾಳ್ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂಬತ್ತು 

ಕೃತಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ನಡೆಯುವ ನವರಾತ್ರಿ 

ಉತ್ಸವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಯಾವುವೆಂದರೆ... 

ದೇವಿ ಜಗಜ್ಞನನಿ — ಶಂಕರಾಭರಣ — ಮೊದಲ ದಿನ 

ಪಾಹಿಜನನಿ ಮ ಕಲ್ಯಾಣಿ — ಎರಡನೆ ದಿನ 

ದೇವೀ ಪಾವನೆ - ಸಾವೇರಿ — ಮೂರನೆ ದಿನ 
ಭಾರತಿ ಮಾಮವ — ತೋಡಿ ವಾ ನಾಲ್ಕನೆ ದಿನ 

ಜನನಿ ಮಾಮವ ಇಡಾ ಭೈರವಿ — ಐದನೆ ದಿನ 

ಸರೋರು ಹಾಸನ ಜಾಯೇ: ಹಂತುವರಾಳಿ ಎ... ಆರನೆ ದಿನ 
ಜನನಿ ಪಾಹಿಸದಾ ಚ ಶುದ್ಧ ಸಾವೇರಿ ೨. ಏಳನೆ ದಿನ 
ಪಾಹಿಜನನಿ ಸತತಂ — ನಾಟಕುರಂಜಿ — ಎಂಟನೆ ದಿನ 
ಪಾಹಿ ಪರ್ವತ ನಂದಿನಿ ಎ. ಆರಭಿ — ಒಂಬತ್ತನೇ ದಿನ 

ನವವಿಧ ಭಕ್ತಿ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ಒಂಬತ್ತು ಬಗೆಯ ಭಕ್ತಿ 
ಯಾವುವೆಂದರೆ 

ಶ್ರವಣಂ ಕೀರ್ತನಂ ವಿಷ್ಣೊ (8 ಸ್ಮರಣಂ ಪಾದಸೇವನಂ | 
ಅರ್ಚನಂ ವಂದನಂ ದಾಸ್ಯಂ ಸಖ್ಯ ಮಾತ್ಮನಿವೇದನಂ Il 

೧. ಶ್ರವಣ ೨೨. ಕೀರ್ತನೆ ೩. ಸ್ಮರಣ ೪. ಪಾದಸೇವನ ೫. ಅರ್ಚನ 
೬ ವಂದನ ೭. ದಾಸ್ಯ ೮. ಸಖ್ಯು ೯. ಆತ್ಮನಿವೇದನ. 

ನವಿರ್ ಕರುಣಾಮೃತಸಾಗರಂ ಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ 
ಮರುದಯಾಳ್ ಎಂಬ ಪುರಾತನ ಮೇಳದ ಒಂದು ಜನ್ಯರಾಗ. 
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ನವಸಂಧಿನೃ ತ್ಯ ದೇವಾಲಯಗಳ ಬ್ರಹ್ಮೋತ್ಸವದ ಮೊದಲನೆಯ ದಿನ 

ಅಂದರೆ ಧ್ವಜಾರೋಹಣದಂದು ಈ ಒಂಬತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ದೇವತೆಗಳ 

ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಧವಾಗಿ ಆಡುವ ಸಂಪ್ರದಾಯವಿತ್ತು. ಅವುಯಾವುವೆಂದರೆ-- 

೧. ಬ್ರಹ್ಮ ER ಮಧ್ಯ — ಸಮಪಾದ (ಕಮಲ ನೃತ್ಯ) 

೨. ಇಂದ್ರ — ಪೂರ್ವ — ಭುಜಂಗ (ಭುಜಂಗ ಚಿತ್ತ) 

೩. ಅಗ್ನಿ ಷಾ ಆಗ್ನೇಯ ೨... ವತೌದಲ ನೃತ್ತ 

೪, ಯಮ — ದಕ್ಷಿಣ ಮ ದಂಡಪಾದನ್ಸ ತ್ರ 

೫. ನೈಖುತಿ ನ ನೈಯತ್ಯ — ಭುಜಂಗತ್ರಾಸ 

೬. ವರುಣ ಎ ಪಶ್ಚಿಮ ಎ... ಹುಂಚಿತ 

೭. ವಾಯು ಹಾ ವಾಯುವ್ಯ ೨... ಭುಜಂಗಲಲಿತ 

೮. ಕುಬೇರ ಎ. ಉತ್ತರ --. ಸಂಧ್ಯ ನೃತ್ತ (ಅಂಕುಚಿತ ಪಾದ) 

೯. ಈಶಾನ — ಈಶಾನ್ಯ ಎ. ಊರ್ಧ್ವಪಾದ (ಬ್ರಹ್ಮರಿಕ ಮತ್ತು 
ಮರ್ಮನಿ ನೃತ್ತ ) 

ನವಸಂಧಿ ಪೂಜೆಗಳು---ನವಸಂಧಿಗಳ ವಿವಿಧೆ ದೇವತೆಗಳ ಪ್ರೀತ್ಯರ್ಥವಾಗಿ 

ಮಾಡುವ ಪೂಜೆಗಳು. ಶ್ಲೋಕಗಳು ಮತ್ತು ಚೂರ್ಣಿಕೆಗಳು, ಜತಿಗಳು ರಾಗಗಳು 
ಮತ್ತು ಪಣ್ಗಳಗಾನ, ಗೊತ್ತಾದ ತಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಡುವುದು, ಗೊತ್ತಾದ 

ವಾದ್ಯಗಳನ್ನು ನುಡಿಸುವುದು, ಗೊತ್ತಾದ ನೃತ್ಯಗಳನ್ನಾ ಡುವುದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ನವಸಂಧಿ 

ಪೂಜೆ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಂಧಿ ಜತಿಗಳೂ, ಸಂಧಿವಾದ್ಯಗಳು, ಸಂಧಿ 

ರಾಗಗಳು ಮತ್ತು ಪಣ್'ಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

ನವಸೂತಿಕ--.ಈ ರಾಗವು ೩ನೆ ಮೇಳಕರ್ತ ಹನುಮತೋಡಿಯ ಒಂದು 

ಜನ್ಯರಾಗ, ಕ 

ಆ: ಸರಿಗದರನಿಸ 

ಅಃ ಸನಿದಗರಿಸ 

ನವಶಾಳಗಳು---(೧) ಭರತ ಶಾಸ್ತಿರಂಎಂಬ ತಮಿಳು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಈ 
ಒಂಬತ್ತು ತಾಳಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದೆ -_ಅರಿತಾಳ, ಅರುಮತಾಳ, ಸಮತಾಳ, ಜಯತಾಳ 

ಚಿತ್ತಿರತಾಳ, ದುರುವತಾಳ, ನಿವಿರ್ತತಾಳ್ಕ ಸದಮತಾಳ, ವಿಡತಾಳ. 

(೨) ಪಿಂಗಳ ನಿಘಂಟು ಎಂಬ ಗ್ರಂಧದಲ್ಲಿ ಈ ತಾಳಗಳನ್ನು ಹೇಳದೆ. 

ಸಮಶಾಳ್ಕ ಅರುಮಶಾಳ, ಅಟ್ಟಿಶಾಳ, ಪದಿಮತಾಳ, ಜಯತಾಳ, ಮಟ್ಟಯತಾಳ, . 

ವಿಡತಾಳ್ಕ ನಿವೃತ್ತ ತಾಳ, ದುರುವತಾಳ. 

ನವಸಂಧಿ ತಾಳಗಳು ಇವು ದೇವಾಲಯಗಳ ನವಸಂಧಿ ಪೂಜಾ 

ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಒಂಬತ್ತು ಬಗೆಯತಾಳ. ನವಸಂಧಿಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ- 
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ವಾಯು, ಕಾಬೇರ ಮತ್ತು 

೬೦೦ 

ಬ್ರಹ್ಮ, ಇಂದ್ರ, ಆಗ್ನಿ, ಯಮ, ನೈಖತಿ, ವರುಣ, 

ಈಶಾನ. ವವಸಂಧಿ ತಾಳಗಳು ಯಾವುವೆಂದರೆ 

ಬ್ರಹ್ಮೆ ಮೂ ಮಧ್ಯೆ — ಬ್ರಹ್ಮೆತಾಳ 

ಇಂದ್ರ — ಪೂರ್ವ — ಇಂದ್ರ (ಸಮ) 

ಅಗ್ನಿ ಆ ಣ್ನೇ ಯ ಎಂ ಮಟ್ಟಾಸ ನ 

ಯಮ — ದಕ್ಷಿಣ ಸಾಸ ಭೃಂಗಿ (ಅಸಮ) 

ನೈಯತಿ ಮ ನೈಯತ್ವ — ನ್ರೈಖತಿ (ಭ್ರಮರ, ಮಲ್ಲ) 

ವರುಣಾ — ಪಶ್ಚಿಮ ಹ ವ 

ವಾಯು ಹ ವಾಯುವ್ಯ — ಬಲಿ 

ಕಂಬೇರ — ಉತ್ತರ ಗ ಕೊಟ್ಟರಿ 

ಈಶಾನ ಎ ಈಶಾನ್ಯ — ಟಕ್ಕೆರಿ 

ನವಾವರಣ ಕೀರ್ತನೆಗಳು ಮುತ್ತುಸ್ವಾಮಿ ದೀಕ್ಷಿತರು ತಿರೂವಾರೂರು 

ದೇವಾಲಯದ ಕಮಲಾಂಖಾ ಅಮ್ಮುನವರನ್ನು ಕುರಿತು ರಚಿಸಿರುವ ಒಂಬತ್ತು 

ಕೀರ್ತನೆಗಳು ದೇವಿಯ ನವಾವರಣ ಪೂಜೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮುದಾಯ ಕೀರ್ತನೆಗಳು 

ಇವುಗಳಿಗೆ ವಿಭಕ್ತಿ ಕೀರ್ತನೆಗಳೆಂದು ಹೆಸರು. 

ಆವರಣದ ಸಂಖ್ಯ ಕೀರ್ತನೆ ರಾಗ ತಾಳ... ವಿಭಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ 
ಧ್ಯಾನಕೀರ್ತನೆ -- ಕಮಲಾಂಬಿಕೆ ಎ ತೋಡಿ ಎ. ರೂಪಕ 

ಪ್ರಥಮಾವರಣ.-ಕಮಲಾಂಬಾ ಸಂರಕ್ಷತು-ಆನಂದ ಭ್ವೈರವಿ-- ತ್ರಿ ಪುಟ ಪ್ರಥಮಾ ವಿಭಕ್ತಿ 

ದ್ವಿತೀಯಾ ,, -ಕಮಲಂಂಬಾಂ ಭಜರೇ - ಕಲ್ಯಾಣಿ -ಆದಿ -ದ್ದಿತೀಯಾ ,, 

ತೃತೀಯಾ ೨೨ -ಕಮಲಾಂಬಿಕಾಯಾ -ಎಶಂಕರಾಭರಣ ರೂಪಕ... ತೃತೀಯಾ ಸಾ 

ಚತುರ್ಥಾ ,, -ಶ್ರೀಕಮಲಾಂಬಿಕಾಯ್ಕೆ -ಕಾಂಛೋಜಿ ಎಆಟಿ -ಚತಶುರ್ಥೀ ,, 

ಪಂಚಮಾ ,, -ಶ್ರೀಕಮಲಾಂಬಾಯಾಃ- ಭ್ಲೈರವೀ -ರುಂಪ-ಪಂಚವಿರಾ ,, 

ಷಷ್ಚ್ವಾ ,, -ಶ್ರೀಕಮಲಾಂಬಿಕಾಯಾ॥-ಪುನ್ನಾಗವರಾಳ...ತಿಶ್ರಏಕ.ಷಷ್ಟ್ರೀ ,, 
ಸಪ್ತಮಾ ,, - ಕಮಾಲಾಂಬಿಕಾಯಾಂ - ಸಹಾನ ತ್ರಿಪುಟ -ಸಪ್ತಏತಾ ,, 

ಅಷ್ಟೈಮಾ ,, -ಶ್ರೀಕಮಲಾಂಬಿಕೇ ಎಘಂಬಾ ಆದಿ -ಸಂ.ಪ್ರ ,, 

ನವಾ ೨೨ —ಶ್ರೀಕಮಲಾಂಬ ಜಯತಿ -ಆಹಿದಿ ಬಳ ಸಂ ಪ್ರ ಇಡ 

ಮಂಗೆಳೆ ಕೀರ್ತನೆ ಶ್ರೀಕಮಲಾಂಬಿಕೆ- ಶ್ರಿ ಖು. ಏಕ 

ನೆವಾಭರಣ--ರಾಗತಾಳ ಚಿಂತಾಮಣಿ ಎಂಬ ತೆಲುಗು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 
ಉಕ್ತವಾಗಿರುವ ಒಂದು ತಾಳ: 







ಡಾ. ವಿ. ಎಸ್. ಸಂಪತ್ಕುಮಾರಾಚಾರ್ಯರು 1925ರಲ್ಲಿ 

ಮೈ ಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚಾಮರಾಜನಗರ ತಾಲ್ಲೂ ಕನ ವೆಂಕಟಿಯ್ಯನ 

ಛತ್ರ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜ 

ಕಾಲೇಜನಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡಿ 1947ರಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎ. ಆನರ್ಸ್ ಪದವಿ 

ಯೆನ್ನೂ, 1961ರಲ್ಲಿ ಕಾಶಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಎಂ.ಎ. ಪದವಿ 

ಯನ್ನೂ, 1962ರಲ್ಲಿ ಮೈ ಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಎಡ್, 

ಪದವಿಯನ್ನೂ ಪಡೆದರು. “ ಹೊಯ್ಸಳರ ಯುಗದ ಜನಜೀವನ” 

(ಕ್ರಿ.ಶ. 1000-1300) ಎಂಬ ಪ್ರೌಢ ಪ್ರಬಂಧವನ್ನು ರಜಿಸಿ 

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಿಂದ ಏಎಚ್.ಡಿ, ಪದವಿಯನ್ನು 

ಪಡೆದರು, 1947ರಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪ್ರೌ ಢಶಾಲೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 

ವೃತ್ತಿ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ ಆಚಾರ್ಯರು ಅನಂತರ ಕರ್ನಾಟಕ 

ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆ 

ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈಗ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಸಂಗೀತದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ 

ಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಶ್ರೀ ಆಚಾರ್ಯರರಿ ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು 

ಸಂಗೀತ ವಿದ್ವಾಂಸರನ್ನು ಕುರಿತು ಕೆಲವು ವಿಮರ್ಶಾತ್ಮಕ ಲೇಖನ 

ಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೊ. ವಿ. ರಾಮರತ್ನಂ ಅವರೊಂದಿಗೆ 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ” ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಿದ್ದಾರೆ, 

ಪಸಾರಾಂಗ: ಮೆ:ಸೂರು ವಿಶ.ನಿದಾನಿಃ 



ಪ್ರಸಾರಾ೦ಗ : ಮೈಸೂರು ಏಶ್ವವದ್ಯಾನಿಲಯ 

ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಚ್ಪತಿಗಳು 

ಕರ್ಣಾಟಕ ಸಂಗೀತ ಸುಧಾ ಡಾ. ವ, ಎಸ್. ಸಂಪತ್ತು ಮಾರಾಜಾರ್ವ 
ಏ. ರಾಮರಷ್ಟ್ಮಂ 

ಮೌಕಾಂತದಿತ್ರೆ-ಸಂ: ಆರ್, ಎನ್. ದೊರೆಸ್ವಾಮಿ, ಐ. ರಾಮರಷ್ಟಂ 

ಪಲ್ಲಕಿ ಸೇವಾ ಪ್ರಬಂಧಂ- 'ಸಂ : ಎಂ, ಐ. ರಷ್ಟ, ಐ. ರಾಮರಷ್ಟಂ 

ಸಂಗೀತಶಾಸ್ತ್ರ ಹರಿಚಯು---ಭಾಗ ೧, ೨ .ಖಏ. ರಾಮರಷ್ಟಂ 

ಆರ್. ಎನ್. ಹೊರೆಸ್ವಾವು 

ಕೀರ್ತನ ದರ್ಪಣ-ಭಾಗ ೧, ಸಂ: ಏ. ರಾಮರತ್ಟಂ 
ಆರ್, ಎಲ, ಅನಂತರಾಮಯ್ಯ 

ಕೀರ್ತನ ದರ್ಹಲಣ--ಭಾಗ 3, ಸೆಂ: ವಿ. ರಾಮರಷ್ಟಂ 

ಚಿರ್ ಎಲ್. ಅನಂತರಾಮು 

ಎಎ. ಖ್ಲಿ ರತ್ನ 

ವೀಣಾವೆಂಕಟಿಗಿರಿಯಪ್ಪು ವವರ ಕೃತಿಗಳು ಆರ್. ಎಎನ್. -ಹೊರೆಸ್ಪಾವಿಂ 

ಎ. ಅಮ್ಚತಾ 

ಟ. ಚೌಡಯ್ಯನವರ ಕೃತಿಗಳು... -ಏ. ರಾಮರಶ್ಟಂ 
ಸಂಗೀಪ ರಫ್ನ್ಯಾಕರ-ಸಂ: ೧ ಪ್ರೊ. ಲಾ. ಸತ್ಯಮಾಲಾಂಯಣ 

ಸಂಗೀತ ದರ್ಪಣ... ರಾಮರಷ್ಟಂ 


